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 דוהימע יפד הכרעו הבתכ
 סקס רהז תיחנהב

 ילא *ללמרכ הקיפרגו הפיטע בוצע

 גאסא 132-8 11 רטלה תספדמב ספדוה

 טרק תרבח תובידאב

 םילילמת דוביעל הנכות לש ירחסמ םש אוה לימדרוו

 .טפוסרטניא תרבח לש

 ותומלשב הז רפס לפכשל וא קיתעהל טלחומ רוסיא לח

 ירחסמ שומיש וב תושעל וא איהש הרטמ לכל וקלחב וא

 .סקס רהז תאמ בתכב תושר אלל והשלכ

 סקס רהזל תורומש תויוכזה לכ 0 (0)

 .ססקס - םיבשחמל הכרדהה זכרמ

 52465 דוקמ ןג-תמר 8 ראבה תטמס

 03-7310656 .לט



 :םיניינעה ןכות

 רו | | | -- םיצקמה חול

 0/8 יעארה טירפתה - 1 קר

 0 החיתמ ליגרת

 וו דה ךמסמ תחי - 2 קר

 0 טילקת ןכות ךרד ךמסמ תחיתפ

 0 הכירע ךרד ךמסמ תחיתפ

 הל ₪ ל לש ךמטמל םש ןתמל םיללכ

 7 הדובעה ךסמ םע תורכה - 3 קר

 7 0% ךמסמ תביתכ - 5 לרב
 5 :תחת וק םע ללמ תשגדה

 26 6 ₪55 א ₪ 5" תילגנאב ללמ תביתכ

 רווה ור וו םיכמסמ תרימש - 5 קר

 < וי ו הרימש אלל ךמסמ תביזע



 = 49 ₪ ₪ ₪ ₪ א מ יש שש ₪5 8 ₪ 0%

 0 ךמטמב םיטוש םינרקית - ך לו
 ₪ ₪ ₪ א ₪ ו ל

 תורתוכ זוכרימ

 ו יי

 ש 2 שש ₪ ₪505 שש 5 שלק 5 5 6 ו א 5 5.5 ל 0 58 ל

 ש ₪: 5 ו 95 מ

 תואקסג תת רובע םילגרס - 3 לרב
 יווויףטשסססתה< לגרס תיינב

 .1 ו ךמסמב םיפטוג םינ\קי'ת - 9 קר
 פט חוור תורוש תפסוה



 1.4: םיעובצ םיעטק לע תולועפ - 10 קרב

 קוק ה-144 ל(449והה4ו449 0 העיבצה יקוח

 70: ם*עטק תקתעה

 ו ם*עטק תקיחמ

 ו םיעטק תרבעה

 דפ... 9:30 םיעטק תזזה

 לק,.גהא\דוגה0גוה350ור20:ש.325-הוהג04,ו044דה0והוואהתגג ליגרת

 0 וי ךמסמ רודיס - 5 שמ - 11 קרפ

 01 הוא... ךמסממ עטק לש םיינמי םיילוש יוניש

 |[. ו //] .ךמסמ תבחרה/תרצה

 ו , 8 0 הקספ רודיס

 2 8 ו 0 הספרה - 2 קר

 90. ו שא 5 58 רש מי 5 16 0 ........דומי'ע *נותנ ךסמ

 1 ב 5 םידומעל ךמסמ תקולח

 105 2:66 ל 0 (4.5 הסריג) תספדמל ךמסמ תחילש

 7 ל ו (8.18 הסריג) תספדמל ךמסמ תחילש

 277771. ו א 59 ג 6 א 5 05 556 4 הספדה ןמזב תולקת

 1 הספדה תקספה

 | 0 ....תואלנט - 13 קרפ

 12 ב הלבט תיינבל תונכה

 1 8 ........הלבטה דלש רויצ

 0 ///]]י ..........הלבטל םירוטלובט תיינב



 0 תואלבט \וקית - 11 קוט
 1:5: הלבטב םינותנ יוניש

 110: הלבטמ םינותנ תקיחמ

 1 ב 00 יש 05 םינותנ תורוש תפסוה

 2 םינותנ תורוש תקיחמ

 10.4... 5:55: (הרבעה) םינותנ םוקימ תפלחה

 7 הלבט תרצה

 0 םינותנ תודומע תפסוה ןעמל הלבט תבחרה

 1 יי 8 הדומע ךותב םינותנ זוכרימ

 ו :ר אהא 2 0 תורתוכ - 5 קרפ
 ו יי 0 ........ 8.5 הסריג

 1: 4.18 הסריג

 8 1 לגרסה - 10 קר
 1 0 ......ךמסמ לש םיילאמשו םיינמי םיילוש יוניש

 173.1 7 ךפהלו ךמסמה ףוגל לגרס תקתעה

 - וו ו תילגנאב ךמסמ תביגכ - 1] קר

 1 םיכמסמ לע תולועפו םיכמסמ יגוס - 3 קר
 100 םיכמסמ יגוס

 1 םיכמסמ תקיחמ

 17 בש שש שש: 5 ₪52 ךמסמ םש יוניש

 6 ךמסמ גוס יוניש



 ',(,-7-ק-שהק םיכמסמ תקתעה

 0 .+ייייוייייייי:....:...הל'גר הקתעה

 0 תכרעמ ךמסמל לימדרוו ךמסמ תכיפה

 0 ךפהלו ילגנא ןנוכ לא ירבע ךמסמ תקתעה

 0 גוז'מ - 9 קר
 | 7 (דלש) תינבת ךמסמ תיינב

 ו ליגר לימדרוו ךמסממ תינבתה ךמסמ הנוש המב

 || | הנתשמ תביתכל םיללכ

 8 .....ל'גר ל*מדרוו ךמסממ תינבת ךמסמ הנוש דוע המב |

 7 7 ...........0כ')ותנ בוק אלל גוזימ עוציב

 || |... ]ו 84.5 הסריג

 ₪ םר .. 8.18 הסריג

 0 5...............ם'נותנ בוק תיינב

 ה הרוש התואב םיאצמנ היכרע לכ רשא המושר יבגל םיללכ

 0 תדרפנ הרושב הב אצמנ ךרע לכ רשא המושר יבגל םיללכ

 וש (א.5 הסריג) םינותנ בוק בולישטב גוזימ ךילהת

 ל (5.5%) הספדה אלל ליגר ךמסמ תריציו גוזימ

 יי - +...יייייייייי+ (4.5) הספדה ךמסמ תריציו גוזימ

 יי ו -/- ... (%.5) הרישי הספדהו גוזימ

 ב (4.18 הסריג) םינותנ צבוק בולישב גוזימ ךילהת

 7 םידחוימ םיאנת םע גוזימ

 5 גוז*מה עוציב תעב תויועט

 0-7 .ייווייווייוויווווווווווווווררוווה9וי:::002800 ק)'ת - 20 קרב

 7 ו 0 0 הצצה - 2 קר

 - .וווויררוויווופורריגוכייי333 (85)001200) םירטמרב ךמסמ - 22 קרג



 - 23 קר

 - 2 לר

 - 5 ו

 20 .4-.-2-..,ןר29ת(ו3%4ווג9 84.5 הסריג - םירטמרפה ךמסמ תמגוד

 200 09 84.18 הסריג - םירטמרפה ךמסמ תמגוד

 0/7 םי*רטמרפה יבגל רבסה

 וש 6 2 םי*ללכ םירטמרפ

 000. ...רכ44איוא0 ה ק..5א40.:5:1400-2הו18.89שוצאאהו38 םיננוכ

 20... ךסמה הנבמ

 ההוווו<.ה 9,144.14. 4449ו4440אה תספדמב תויתוא *גוס

 כ. .49אה5.ן3-+2- ו-35 00.09.50 הכירע

 200 84.5 הסריג - דומיע ינותנ

 2 ל 4.18 הסריג

 כ ל אוציו אובי

 2995 0 הספדה

 2 2484809 קו , , 7 .תספדמ תודוקפ

 . 07 6 ]3 . . .|וללמ[ | \קיסקל
 9...,.202א84ה%2ו440994410 115 0.25---?ווורראאשא ןולימה הנבמ

 2 8.5 הסריג - ןולימ תנכה

 יי 84.5 הסריג - ןולימב שומישה

 20034 4א.ד.ו.|. 1120: .-.52-009לתורד 84.18 הסריג - ןולימ תנכה

 20 0 8.18 הסריג - ןולימב שומישה

 || || תויתוא יגוס

 ו םירפו'צ

 2 .......תילגנאב תוא לדוג יוניש

 <1?%%32:,5)מ2מ רת



 287.............יייייייייויויייייייודודיוד :תחת ןויצ ,יליע וןויצ
 מ 22... רחאב דחא ךמסמ בוליש
 ,ויייייימ"לשסשססשה הקסיפ תסינכ
 200... ןוליגה ינפ לע רתוי הלק ןמס תעונת

 ו הפלחהו שופיח - 26 קר

 טשו.בצה 2 י) וציח תורי - 0 קמ

 . 0 (תסמדמ תמאתה) תוסנדמ ףוליח - 20 לרב

 . ייל ו 0 מץ תרקב כ 8 קרט
 302. ..55..0522...ייייייויויי' 2 ךמסמב תורוש חוויר יוניש

 5...5......303..ייווווויו' הספדהה תעב הקולח ינפמ םיעטק לע הנגה

 303..........יייויייוייייייייוייוויויוורו ךסממ קלח לש הספדה תעינמ

 400 ,..4...,,.:4וווויו9אל+*וידררוייי.4449) םירוטב ללמ תביתכ
 3... דומיעה *נותנ ךסמב םושרה הזמ םוצמיצ םרוג יוניש
 4...306-יהה--...4ה5הווופא.אאפוו'הי> תספדמב רינה תזזה לע הטילש

 ו תוקבדמ תנכה - 30 קרט
 144...300:אופויריתיי...'ו4409ו+5%אה (דלש) תינבת ךמסמ תנכה
 309............ייייייייייייייייויוווי' דומ*עה ינותנ ךסמ ןוכדיע

 310.............יייייייייייייייייייייווייויירד םינותנ צבוק תינב

 צשמששתתסתתתתל גוזימה ךילהת



 || (ו001) םיצנק אובי - 31 קרב

 || (8/0081) םיצבק אוצי - 32 לרב

 8 (ירנע/ילגנאו ילגנא[ירנע ןולימ) ןולימורוו - 33 קר
 0001 ןולימדרווה תלעפה

 יי ו ]וו ןול*מדרוומ האיצי

 1... ךסמה הנבמ לע רבסה

 0.:4..910ו.א1.44%.-...,ירצרא9.ה(8א ןולימדרווב הלימ שופיח

 3 44%0,44002 300 0ורל4 59 ולוכ ןולימב ןויע

 ]| ]22 ןולחה תזזה

 7 ןולימה ךותמ טסקטב הלימ בוליש

 רמה ,אווררט4ט.141-.--(ה0שה,ו409/0ג4 ןולימל םיכרע תפסוה

 ו תמייק הלימל םוגרת תפסוה

 בפס... תמייק הליממ םימוגרת תקיחמ

 2[ 0 4004459 4 ןוליממ םלש ךרע תקיחמ

 מ ב4400 ה 094 הטר ןח בקו :וגש םוגרת יוניש

 || || || ו תולקת - 34 קרפ



 | המדקה
 ש שמ

 ,שמתשמה ,ךל תרשפאמ רשא םילילמת דבעמ תנכות הניה (טסאעכת[ז1) "ל>מדרוו"
 .הבר תוליעיבו תוריהמב םינוקית עצבלו תואלבט ,םיבתכמ בותכל

 .םייקסעה תרושקתה יכילהת לש לועייו רופישל יעצמאה וניה םילילמת דוביע

 רקיעבו יתקלחמ בשחמל רושקה ףוסמה ,םינותנ דוביע תונוכמ תועצמאב השענ רבדה

 החונ הנזה תרשפאמ רשא ,הנכותה הניה תכרעמה בל ךא |.ישיאה בשחמה תועצמאב -

 הכירע ,םילמו םיוות תוזורחמב לופיט ,לילמת ללכ ךרדב םהש םינותנ לש הטושפו

 הספדה ,(ףוסמב וא) ישיאה בשחמה ךסמב האירק םשל החונו הרורב הגצהו םהלש

 .ךרוצה יפכ םירחאל רודישו

 וניה םילילמתה דוביע ךא ,תללכושמ הביתכ תנוכמ ונינפלש רמול רשפא ,הרואכל

 .הז רפסב דומילה ךלהמב חכוויתש יפכ ,רתו* בחרו ףיקמ

 םיבר םיליגרת תרזעב ,הנכותה דומיל תעב בלש רחא בלש ךתוא הוול* הז רפס

 .ל*יגרת לכ דצב םיטרופמ םירבסהו

 ןהו ,ללכ "לימדרווה" תא ריכמ וניא רשא ישיאה בשחמב שמתשמל ןה דעוימ רפסה

 תוטושפ תוטיש דדומללו הנכותה לע בר עדימ קיפהל לכו: רשא ,הסונמ שמתשמל

 .הדובעה תעב תוליעיו

 עוציבה יבלש ודיצלו ליגרת גצומ ןכמ רחאל ,הרטמה תגצומ קרפ לכ תליחתב

 .דאמ תטרופמ הרוצב |

 .הז קרפב ודמלנש תושדחה תודוקפה לש םוכיס ןתינ קרפ לכ םויסב

 תרבסומ ובש דומעל הינפהו לימדרווה תנכות תודוקפ לכ זוכיר עיפומ רפסה ףוסב

 .וז הדוקפ



 תורעהו תוצע קרפ לכבו ,ודמלנש םימדוקה םיקרפה לע ךמתסמ קרפ לכ :בל םיש

 .םתעפוה רדס יפל םיליגרתה תא עצבל +למומ ןכל ,תובושח

 ןיב לדבה םיכ רשא םוקמ לכב םלוא ,4.5 הסרג לימדרוו תנכותל םאתומ רפסה

 .לדבהה ןייוצמ (4.18 הסרג) תמדוקה הסרגל וז הסרג

 .(5 הסרג) השדח הסרג רואל האצי הנורחאל

 .םישנל םג דעוימ וניהש ןבומכ הנווכה ,רכז ףוגב בתכנ רפסהש תורמל :הרעה



 לימדרוו תנכות תנקתה
8 

 .בשחמה ןורכיז ךותל הנכותה תא הליחת ןיקתהל שי לימדרווב שמתשהל ידכב

 םיננוכ *נש םנש* םהב רשא לופכ ןנוכ ילעב םיבשחמ ,םיבשחמ
 :גוס רפסמ םנשי

 םיבשחמו דבלב דחא ןנוכ שי
 םהב רשא חישק קסיד ילעב םיבשחמ ,םיטקסיד רובע

 .ח*שק קסידו םיננוכ ינש ילעב

 ןיא לופכ ןנוכ יללעב םיבשחמב ,דבלב חישק קסיד לעב םיבשחמ לע תעצבתמ הנקתהה

 .הנקתהב ךרוצ

 םעפ לכב ןועטל לכות תינושארה הנקתהה רחאל ,ימעפ דחה ןפואב תעצבתמ הנקתהה

 .לדימ ןפואב הנכותה תא

 :עוציב ןפוא

 .בשחמה תא קלדה .1

 .םאדמא שקהו ,6כ\ םושר .2

 .בוש תאז םושרל הסנ ,2806 60תותהת6 07 1116 חּהזת6 העדוהה המשרנ םא

 .םאדפא שקהו ,אוכ טחא[ בותכ .3

 בלש לע גלד ,טאבפמ 170 6תת475 תותת(דסתצ :העדוה העיפומ םא

 .'ב בלש עוציבל רובעו 'א

 .אאדמא שקהו 62 1 בותכ

 .תלדה תא רוגסו ןנוכל הנכותה טקסיד תא סנכה .5

 .עאדמא שקהו 602 4:*.* בותכ .6

 :לופכ ןנוכ לעב בשחמב הנכותה תניעט
 :כרבכ ןוכ 22ב בשהמב הנכותה תניעט

 .ןנוכה תלד תא רוגסו 8 תואב ןמוסמה ונוכל לימדרווה טקסיד סנכה .1

 .ןנוכה תלד תא רוגסו 3 תואב ןמוסמה ןנוכל קיר טקסיד סנכה .2

 .רושיאל אמא שקהו טא[ תויתואה תא שקה .3

 :חישק קסיד לעב בשחמב הנכותה תניעט

 .עאצמא שקהו 62 שאז בותכ .1

 .עאדמא שקהו א1 בותכ .2
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 םישקמה חול

 םיפסונ םישקמ וב שי .ךל תרכומה הביתכה תנוכמב םישקמה חולל ההז םישקמה חול

 .בשחמ םע הדובעל םידעוימה

 .דובעל ליחתת םרטב הז קרפ ארקתש בושח

 :םישקמ תוחול יגוס ינש םימייק

 .ליגר םישקמ חול .1

 .בחרומ םישקמ חול .2

 .הנוש םהב םישקמה םוקימ םלוא ,ןבומכ הרטמ התואל םישמשמ םישקמה תוחול ינש



 :םישקמה ידיקפת טוריפ ןלהל

 .(ת1-ע10) םיילנויצקנופ םישקמ .1

 .לימדרווב םינוש םידיקפת הלא םישקמל

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

 - עפ

6 - 

7 - 

8 - 

9 - 

-0 

 .הקתעה

 .ות תעיבצ

 .הרבעה

 .הרוש תעיבצ

 .רודיס

 .הקסיפ תעיבצ

 .זוכרמ

 .תולודגו תונטק תויתוא תפלחה

 .ללמ תפלחהו תאיצמ

 .הקסיפ תסינכ

 .הזזה

 .הרימשו האיצי

 האר) :םיפסונ םידיקפת םיילנויצקנופה םישקמל שי 821 שקמ םע בולישב

 .(קרפה ךשמהב 81/7 שקמ םע הדובע להונ

 .לגרס - 1

 .הרימש - +2

 .הירפס ךמסמ בוליש - 3

 .ליבומ ות - +4

 .ףוקימ - 1+ע95

 .אובל - 6

 .ךמסמ דומיע - 7

 .ןוללמ - 8

 .הביזע - 9

 .הצצה .0



 הרזע ישקמ .2

 אלא ,איהש הלועפ לכל םורגת אל ,םהילע השקה רשא םישקמ םה הרזע ישקמ

 .םיפסונ םישקמ םע בולישב םהב םישמתשמ רשאכ קר

 :הרזע ישקמ 3 םנשי םישקמה חולב

 17 .א

 631 .ב

 סזןתד .ג

 :בל םיש

 םישקומ תויהל םירומא רשא ליגרה שקמהו הרזעה שקמ ונייוצ* רפסב .א

 .+ ןמיסה ףורצב ,וידחי*

 .ע1 -ו 81/7 םישקמה לע שיקהל שי יכ ושוריפ %1+241/1 :אמגודל

 תאז שיחמנ ,אמגוד םשל) הז ןפואב היה: הלא םישקמב שומישה .ב

 :(1/1+81 םישקמה תרזעב

 .ז7 שקה .1

 .ע1 שקמ לע תחא םעפ ףחל ,הז שקמ לע %חול ךניה דועב .2

 .םישקמה ינש תא ררחש .3 |

 .רפסה ךלהמב דמלנ םינושה םיפוריצה ישומיש תא



 םישקמה חול לש *נמיה קלחה .3

 םהו (תמייק איה םהב םיבשחמב) אזת[-100% תרונב םייולת ל"נה םישקמה

 :תורטמ יתש םיאלממ

 .םירפסמכ ל"נה םישקמה םידקפתמ - תקלוד אזת\/-1000% תרונ רשאכ .א

 םה ,םיצחכ ל"נה םישקמה םידקפתמ - היובכ 1ז-000% תרונ רשאכ .ב

 .רפסה ךשמהב דמלנ רשא תופסונ תורטמל םג םישמשמ

 :בל םיש

 היהת אל האצותהו הלאה םישקמהמ דחא לע שיקת הדובעה ךלהמב םא .א

 .זאז -06% -ה תרונ בצמ תא קודב ,ךל הרורב

 םיירגוס יווילב םנמסנ ,ל"נה םינמיסהמ דחאל סחי:תהל הצרנ רשאכ .ב

 קלחבש םינמיסהו םירפסמה ןיבל םניב לידבהל ידכב ,[] תועבורמ

 .םישקמה חול לש ןוילעה

 5 שקמ לע שיקתש היהת הנווכה ,[5] שקה :בותכנ רשאכ ,לשמל

 םיירגוס שיקהל ךילע ןיאש . ןבומכ) םישקמה חולבש ינמיה קלחבש

 .(םיעבורמ



 קלחב אצמנש + שקמ לע שיקתש איה הנווכה - [+] שקה :בותכנ רשאכ

 .האלה ןכו םישקמה חולבש ינמיה

 םיפסונ םישקמ .4

 .ב

 .ג

 תוילגנא תויתואב הביתכ לש בצמל םישקמה חול תרבעה - %

 .0 005-1008 שקמ לע השקה י"ע הז בצמל הסינכ .תונטק/תולודג

 .שקמ ותוא לע תפסונ השקה ,הז בצממ האיצי

 דמלנ ךכ לע) | תילגנאב הביתכ בצמל סנכהל ךילע ןכ נפל :הרעה

 .(4 קרפב

 םש תדלקמה לש ינמיה קלחה לש דוקפתה תא הנשמ הז שקמ - 0%

 .61 ,1ת5 ,- ,+ םינמיסהו ,0-9 תורפסה תויוצמ

 וניא רשאכו תורפסכ םישמשמ הלא םישקמ ,לעפומ זז ת/[-1004 שקמ רשאכ

 םישקמה םישמשמ | ,(וזכ תירונ תמייק רשאכ | ,היובכ תירונ) לעפומ

 .(ןותחת ,ןוילע ,לאמש ,ןימי) העונת יצח | :תומיאתמה תויצקנופכ

 ףודפד) 206  שע ,(המידק ףודפד) 26 פא

 .(רוחאל

 .הז שקמ לע תפסונ השקה י"ע - אזת\-10020% בצממ האיצי

 .ןמסה דוקפת תא הנשמ הז שקמ - אפ

 ךכבו םירחא םיוות 2 ןיב והשלכ ות ףיסוהל לכונ ,ןצפ בצמב ןמסהשכ

 .םיאתמה םוקמב סנכו* שדחה ותהו םאתהב םיוותה ראש וזזוי

 .רחא ותב והשלכ ות ףילחהל לכונ ,אמפ בצמב ןמסהשכ

 "הלעי" ,אוהשלכ ות םש בותכנו תמיוסמ תוא לע דומענ רשאכ רמולכ

 .ןכל םדוק םש התיהש תואה לע שדחה ותה

 .זא5 שקמ לע השקה י"ע - ךפהלו תמע -ל 1א5 בצממ רבעמ

 .םצמטצמ חוורהו ןמסה דמוע הילעש תואה תא קחומ הז שקמ - 2

 .ןמסל תמדוקה תואה תא קחומ הז שקמ - (<---) 240א 8

 .םירקמהמ המכב תמדוק הלועפל ריזחמ הז שקמ .הטרח - [-]



 .א*

 לש ודיקפתל ןיטולחל ההז הז שקמ לש ודיקפת - 4.5 הסרגב - 6

 .[-] שקמ

 .דיקפת לכ הז שקמל ןיא - 4.18 הסרגב

 .הלועפ עוציב רושיא - [+]

 היש-ודה תרושב תגצומה הלועפה לש עוציבל םורגת [+] שקמ לע השקה

 .תומיוסמ תולועפ עוציב רושיא - אמא

 .שקמה לש ןוילעה קלחב אצמנה ות תשקה רשפאמ - 7

 הרפסה םע דחיב 911187 שקמ לע שיקהל שי - (!) האירק ןמיס :אמגודל

 .(הז קרפב 2 ףיעס האר - השקהה ןפוא)

 .רוטלובטכ שמשמ | |<---- -8
 ---ל |



 תויצפואל סנכהל לכות וכרד ,לימדרווה לש ישארה ךסמה וניה ישארה טירפתה ךסמ

 .הנכותה לש תונושה

 :תונולח 2 םיעיפומ ךסמה לע

 .(ןוילע ןולח) טירפתה ןולח (1

 .(ןותחת ןולח) הרזע ןולח (2

 טירפתה ןולח (1

 טילקת ןכות

 ה כ י ר ע

 ה ס פ5 ד ה

 ג וז י מ

 תוספדמ ףוליח

 :)וציח תוריש

 .הנכותב תוירשפאה תויצפואה תועיפומ הז ןולחב

 .תויורשפא לש רתויב בחר ןווגמ הכותב הליכמ היצפוא לכ

 .תדרפנ הרושב העיפומ היצפוא לכ

 :םיכרד 2 -מ תחאב לועפל שי תויצפואה תחאב רוחבל ידכ

 [2] תורפס) ןותחתהו |ןוילעה םיצחה תרזעב ןולחה ינפ לע עונ (א

 .(םישקמה חול לש ינמיה דצב [8] -ו

 .תונושה תויורשפאה יבג לע הטמו הלעמ עוני ראומה ןמסה



 ב

 היצפואל עיגת רשאכ רמולכ | ,תירוזתמ הנה העונתה יכ בל  םיש

 <ח לע תפסונ הציחל ,(ינוציח תור*ש) ןולחה לש הנורחאה הרושבש

 .(טילקת ןכות) הנושארה היצפואל הרזחב ןמסה תא ליבות ןותחת

 .םאדימא שקה - ךל היוצרה היצפואה לע ןמסה דומעי רשאכ

 .היצפואה לש דבלב הנושארה תואה תא שקה (ב

 .הכירע תיצפוא רוחבל ךנוצרב .1 | :אמגודל

 .(םאצטא תשקה אלל) ע שקה .2

 .הכירע ךסמ ךינפל עיפו* .3

 תרונ רשאכ .אזת/1-100% שקה ,םיצחה לע השקה תעב ביגמ וניא ןמסה םא :הרעה

 רשאכ | .תורפסכ ינמ*יה םיצחה עוביר לכ גהנתמ - תקלוד אז

 .עובירה לעש םיצחה םיביגמ - היובכ אזת\-1006% תרונ

 :ןולחב תוירשפאה תויצפואה ןלהל

 היצפואה תויורשפא טוריפ \ היצפואה םש

 .שדח ךמסמ תחיתפ . טילקת ןכות
 .םייק ךמסמל הסינכ .
 .םיכמסמ תקיחמ .

 .שדח ךמסמ תחיתפ .1 הכירע

 .םייק ךמסמל הסינכ .2

 .תספדמל םיכמסמ תחילש .1

 .םיכמסמ תוקתעה .

 .םיכמסמה םירמשנ וילע ןנוכה יוניש .

1 

2 

3 
 .םיכמסמ לש תומש יוניש .84

5 
6 

 .הספדה *כמסמ .תריצי .2
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 םימעפ לש בר רפסמ עובק ךמסמ חסונ תספדה גוז*מ

 הצופת תמישר *"פע

 עגרכ בשחמל תרבוחמה תספדמה םש יוניש תוספדמ ףוליח

 היצפואה תויורשפא טוריפ היצפואה םש

 .הלעפהה תכרעמל לימדרווהמ תינמז האיצ* .1

 לי:מדרווה ךותמ הלעפהה 'עמ תולועפ עוציב .2

 :נוציח תוריש

 רשא תויורשפאה וב תועיפומ .דבלב הרזעל שמשמ הז ןולח - הרזע ןולח (2

 .הז יחכונ ךסמב עצבל ךתלוכיב

 :וא- 1%%.....טירפתב הריחב
 .הנושאר תוא

 81%6-180.........הפש יוניש

 ק205........2..10 -ל הרזח

 ש* טירפתב היצפואב רוחבל ידכ יכ םדוק ףיעסב ונדמל - טירפתב הריחב

 וא אדמת שיקהלו ,םיצחה תרזעב היוצרה היצפואה לע ןמסה תא ביצהל

 .היוצרה היצפואה לש הנושארה תואה תא שיקהל

 תודוקפה תאו ולוכ ךסמה תא ךופהל שי ,ילגנא בתכמ רוציל ידכ - הפש יוניש

 .תילגנאה הפשל

 .ילגנא ךסמל טירפתה ךסמ תא ריבעת ה1/1+788 םישקמה לע תינמז וב השקה

 .1ז+1848 םישקמה לע תפסונ השקה - תירבעל הרזח

 - .(תאז הסנ)

 תושעל ידכ .הנכותהמ תאצל שי לימדרוו םע הדובעה םויסב - 205 -ל הרזח

 .710 .לע שיקהל שי תאז



 :בל םיש
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 .עצבל תשקבש תולועפ עצבל אלו טרחתהל םיתיעל ךל תרשפאמ הנכותה

 :לשמל

 -] שקמ

 רוזחל ךנוצרבו ריכמ ךניאש היצפואל ישארה טירפתה ךרד | תסנכנ

 .(וב תייהש םדוקה בצמל הרוחא דחא בלש רמולכ) ילשארה טירפתל

 ךנוצרבו ןיבמ ךניאש העדוה ךסמה תיתחתב העיפוה ,בתכמ תביתכ ךלהמב

 .(וב תייהש םדוקה בצמל הרוחא דחא בלש רוזחל רמולכ) םלעתש

 .וז הרטמל דעונ (םישקמה חול לש ינמיה דצב אצמנה) [

 .הרוחא דחא בלש רוזחל הסנו [-] שקה "ךיבמ" בצמל תעלקנש םעפ לכב

 הסרגב

.]-[ 

 שקמ ומכ הרטמ התואל שמשמה ₪56 שקמב שומיש תורשפא םג תמייק ,5

 ךגיה םא יכ עד ,[-] לע השקה תארוה ןי"יוצת וב םוקמ לכב ,רפסה ךלהמב :הרעה

 .856 שקמ לע םג שיקהל לכות 4.5 הסרגב דבוע

 :םבוככיטל

 - ונדמל הז קרפב

1 

.2 

 .ישארה טירפתה תויצפוא

 תאבה וא ,היצפואה לש הנושארה תואה תשקה - טירפתב היצפוא תריחב

 .םאדמא לע השקהו םיצחה תרזעב הייוצרה היצפואה לא ןמסה

 .הז+788 - ילגנא ךסמל רבעמ

 .ק10 - לימדרווהמ האיצי
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 החיתפ ליגרת

 .תספדמל ותוא חולשלו טושפ יסיסב בתכמ בותכל ךתוא דמלל ליגרתה תרטמ

 .(דבלב ליגרתה לש ג -ו ב ,א םיקלח עצב ,עגרכ תספדמ ךל ןיא םא)

 ךעא םא םגש ךכ הטושפו תטרופמ הרוצב ,דעצ רחא דעצ ךתוא | ליבו: ליגרתה

 .תולקב ותוא עצבל לכות בשחמה תא וא הנכותה תא ריכמ

 .תודוקפה לע םיטרופמ םירבסה ונתני אל החיתפה ליגרתב

 םירבסה ונתנ* םיאבה םיקרפה ךלהמבו ןהש יפכ תודוקפה תא עצבנ הז בלשב

 .עוציבה ןפוא לע רתוי םיטרופמ

 .המדקהב רבסומש יפכ .הנועט היהת הנכותהש ןבומכ גאד ליגרתה עוציב ינפל

 .םדוקה קרפה תא ןויעב תארקש םיחינמ ונא

 וע דיזר זכשזכ ;נרורינגרכ - יא כלוע

 .ישארה טירפתה ךסמ ארקנ ךינפל עיפומה ךסמה (1

 טילקת ןכות

 ה כ י* ר ע

 ה ס 5 ד ה

 ג ו ז * מ

 תוספדמ ףוליח

 :נוציח תוריש

 :וא 211%.....טירפתב הריחב
 .הנושאר תוא

 41%6-780.........הפש יוניש
 ק205...........10 -ל הרזח

 .םאדשא שקה .קורי עבצב תראומ "טילקת ןכות" הרושה
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 :ןנוכ לש ןכות :הלאש העיפומ ךסמה תיתחתב (2

 .2 שקה ,לופכ ןנוכ ךתושרב םא

 .3 שקה ,חישק קסיד ךתושרב םא

 .טילקת ןכות ךסמ ארקנה שדח ךסמל ונסנכנ (3

 רשאו (שדח - םשה תא םושר) שדח ךמסמ לש םש םושר ןוילעה ינמיה הצקב (4

 .םואצדמת שקמ י"ע

 :ףד בחור :תפסונ הלאש העיפומ ךסמה תיתחתב (5

 .םאדמא שקמ י"ע רשאו 60 םושר

 .םיכמסמ בותכל לכונ וב רשא הדובע ךסמ והז .שדח ךסמ בוש ונלביק (6

 :ךכ הארנ ךסמה 4.5 הסרגב

 ם 5 555 5 50 6 ₪ א 58 ₪6 506 אם 25 9

 יריד. ה א 24 5 5 5 506 4

 ש 55 5 56 5 5 0 5 שש 50 הש 6.

0... ....::גיו'וגבג
 

 ל

 יש 55 ₪8 ₪ ₪ ₪ ₪ 5-8 28 5 5 96 6 3

 ל

*.'יי'י'''.:::.:: +, 77272...
 

 ב
+ 

 ,הד ד דדו 00 95989:4 0155 59:55 0506 9:4 00 ::5ע.+% 9.0%:

 ה ל שמ = ואמו 576 06 30 55 5 3 56 5 ו 5 55 69 66 ₪ 5:04 לש ל

...:... 
 ו

 <1אכ>מ6 | > םישקמ חול - 0021/21  הרזע יכסמ - 5126/91 +6 <

 0ע טנופ |01 רוט 0001 הרוש 0001 דומע 09/01/89 00:21 שדח 2 ןנוכ "=



 :ךכ הארנ ךסמה 4.18 הסרגב
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 כ זר:כזכ נרכינרכ - יש -כ'ל\ונ

 :אבה בתכמה תמגודכ רצק בתכמ בותכנ הז קלחב

 :דובכל

 לימש לותחה

 הדות בתכמ :ןודנה

 תודוהל וננוצרב .תידומילה היזיוולטה לש חפהמ םילותח תרובח ונא
 ונתוא םיפיצמ ךיתוינכות תנרקה תליחת זאמ .הדמחנה תינכותה לע ךל
 .תומיתח םישקבמו םינטק םידלי

 ,הכרבב

 לימש לותחה ידהוא

 :ןוקסקל - העדוה ךסמה תיתחתב העיפומ 4.5 הסרגב םא :הרעה

 .(23 קרפ האר - ןוקיסקל)

 הקש  356
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 :עוציב ןפוא

1 

)2 

3 

64 

)5 

)6 

)7 

8 

9 

 .תאדמא שקמ י"ע רשאו :דובכל הלמה תא םושר

 ןמיס הווהמ הז שלושמ ,ודיצ לע הטונה שלושמ ןמיס עיפו* הלמה ףוסב

 הרוש תליחתל דרי ןטקה ןמסה .םא1עא ןמיס ול אורקל גוהנו ,הרוש ףוסל

 .הינש

 .םאדמא שקמ י"ע רשאו לימש לותחה שקה

 .םאדימת שקמ לע בוש שקה ,תישילש הרושב תעכ ןמסה

 הטונה שלושמה עיפו: תישילש הרושב וליאו תיעיבר הרושל דרי ןמסה

 .חוור תרוש ונרובע שמשיו הרושה תליחתב

 הרושהש ךכל התע תעל סחיתת לא ,הרושה תליחתב :ןודנה םושר

 .הרושה זכרמב עיפומ לילמתה - רמולכ ,תזכרוממ תויהל הכירצ

 :יתחת וק םע ללמ םושרל ידכ

 דצבש [1] הרפסה) םאע לע תחא םעפ צחל ונממ תופרהל ילבו ,840/7 שקה

 שומיש אלל תחא םעפ םאע שקה 4.18 הסרגב) .(םישקמה חולבש ינמיה

 .(41.7 שקמב

 םנא רשא םיבשחמ םנשי) יתחת וק םע עיפו* םושרתש ללמ לכ הז עגרמ

 תויתואה ועיפו* הז גוסמ םיבשחמב ,ללמל תחתמ וק  גיצהל םילגוסמ

 וקל םע ללמה עיפו* ,תספדמב םלוא ללמה ראשמ הנוש טעמ עבצב בותכתש

 .(שורדכ

 הדות בתכמ םושר

 :יתחת וק בצממ תאצל ידכ

 .(םתאפ שקמ לע בוש שקה 4.18 הסרגב) .41/1+מאע םישקמה לע בוש שקה

 .לתחת וק אלל עיפו* תעכ בותכתש המ לכו ליגר בצמל ונרזח

 .ת7 לע תחא םעפ ץחל ונממ תופרהל ילבו 841 שקה ,הרושה תא זכרמל ידכ

 דצבש ,ןוילע ףח) [8] שקמ לע תחא םעפ ףחלו ,םישקמה ינש תא בוזע

 .(םישקמה חול לש ןוילעה קלחב רשא 8 אל ,םישקמה חול לש ינמיה

 .האבה הרושל רבע ןמסהו הרושה זכרמל הרבעוה תרתוכה

 שקמ לע םיימעפ שקה - חוור תורוש יתש רוציל שי ללמה תא בותכת םרטב

 אדמתה
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 :אבה ללכל בל םיש ללמה תביתכ תליחת ינפל (0

)1 

)2 

)8 

)4 

 :אבה ןפואב ןוקית עצבל לכות ללמה תשקה ןמזב תיעט םא :הרעה

 ילבמ ליגרכ בותכל ךשמה ,הרוש ףוסל עיגת רשאכ .ףצרב ללמה תא שקה

 גאדת הנכותה .אל וא תיחכונה הרושה יבג לע םוקמ הלמל היה: םא קודבל

 .תיחכונה הרושב הלמל םוקמ ןיא םא האבה הרושל רובעתש ךכל

 .ללמה תשקה ידכ ךות אימא שיקהל ,רוסא וליפאו ,ןיא ןכל

 :(םאימא שקמב שומיש אלל ,רוכזו) םושר

 תודוהל וננוצרב .תידומילה היזיוולטה לש חפהמ םילותח תרובח ונא

 ונתוא םיפיצמ ךיתוינכות תנרקה תליחת זאמ ,הדמחנה תינכותה לע ךל

 .תומיתח םישקבמו םינטק םידלי

 .הקספה תא םייסל ידכ עא'3א שקה ,ללמה לכ תא שיקהל רומגת רשאכ

 .טאדפת םימעפ 6 שקה - חוור תורוש 6 רוציל ידכ

 :אבה ןפואב ךסמה לאמשל ןמסה תא איבהל שי ,הכרבב םושרל ידכ

 ןמסהש דע ,םיצחה לע אל (םישקמה חול תיתחתבש ךוראה שקמה) חוור שקה

 תא םושר ,(וקחמנ הז םוקמל דע תודוקנה בל םיש) ,יוצרה םוקמל עיגי

 אדמת שקמ י"ע רשאו ,הכרבב הלמה

 לימש לותחה ידהוא םושר ןפוא ותואב

 ןמסה תא דמעה ,ךסמה לש ינמיה דצב םיאצמנה םיצחה תרזעב (א

 .היוגשה תואל תחתמ בהבהמה ןטקה

 חול לש ןותחתה ינמיה קלחב אצמנה 28 שקמ לע תחא םעפ שקה (ב

 .הקחמנ תואה .םישקמה

 .היוצרה תואה תא שקה (ג

 בותכל ךישמהל ךנוצרב וב םוקמל םיצחה תרזעב ןמסה תא רזחה (ד

 .ללמה תא
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 . 77-77 . : כנרכזכה ;ארריזוע - יב כלוטע

 .  .ע10 שקה (1

 4 :העדוה םשרית ךטמה תיתחתב (2

 [-] [+] :תאצלו רומשל

 .[+] שקה (

 אצמנה הזל אלו ,םישקמה חול לש *נמיה הצקב אצמנה [+] -ל  הנווכה

 .ןוילעה וקלחב

 .בוש ךינפל גצו: ישארה טירפתה ךסמו רמשנ ךמסמה (4

 1נרצכ:כדזכל נרכזכאה נרורילוע - יד כלוע

 .תלעפומ תספדמה יכ אדוו

 :4.5 הסרגב

)1 

)2 

 ,טירפתה עובירב תישילש הרושב תאצמנה הספדה תיצפואל סנכהל ידכ

 .(הספדה הלמה לש הנושארה תואה) ה שקה

 רשא םיכמסמה תמישר העיפומ ילאמשה ודיצב רשא ךסמ | עיפוה

 .התע הז תבתכש ךמסמה םש הכותבו הלבט ולאמשמו טקסידב םימייק
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 :ךכ הארנ ךסמה

 3 ר שדח

 .רושיאל 10 לע שקה (3

 :תולאש םע ךסמ עיפוה לאמש דצב (4

 הספדהל םיכמסמו

 (ל/כ) ? דיחי טלק ךמסמ ר שדח
 'סמ דומעב הלחתה

 'סמ דומע רחאל םויס
 (ל/כ) ? םידרפנ טלפ יצבק
 (מ/ה/י) טלפה גוס

 ןנוכל טלפה
 (א/:/כ) ? םידומעה לכ תא סיפדהל

 (ל/כ) ? ההובג תוכיא

 יי ₪ םיקתוע רפסמ
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 .ת10 לע שקה התע .הז ךסמ לש תויצפואה לכ תא ריכנ ךשמהב

 :תולאש לש ףסונ ךסמ עיפוה (5

 הספדהל םיכמסמז

 (ל/כ) ? דיחי טלק ךמסמ ר שדח
 'סמ דומעב הלחתה
 'סמ דומע רחאל םויס
 (ל/כ) ? םידרפנ טלפ יצבק
 (מ/ה/י) טלפה גוס
 ןנוכל טלפה
 (א/:/כ) 7 םידומעה לכ תא סיפדהל
 (ל/כ) ? ההובג תוכיא
 םיקתוע רפסמ

 כ
1 
209 
5 

2 

= 
= 
1 
1 

 (ל/כ) ? דומע לכ רחאל הריצע
 (א/:/כ) 7 םידומעה לכ תא סיפדהל
 (ל/כ) ? ההובג תוכיא
 גלדל םידומע המכ לע

 |=ופןצןט ןצ םיקתוע רפסמ

 .ע10 בוש שקה

 :העדוה העיפומ ךסמה תיתחתב 66

 םיילוש תעיבק 60 | ףד בחור

 .םאצמא בוש שקה

 .ישארה טירפתה ךסמ רוזחי ,הספדהה םויסבו ספדוי ךמסמה 8

 :4.18 הסרגב

 ,טירפתה עובירב תישילשה הרושב תאצמנה הספדה תיצפואל סנכהל ידכ (1

 .(הספדה הלמה לש הנושארה תואה) ה שקה

 םש היתחתמו הספדהל םיכמסמה :העדוהה המושר ושארבו ךסמ עיפוה (2

 .שדח :ונבתכש ךמסמה

 .םאיתת םיימעפ שקה 3



4 

)5 

)6 

7 

8 
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 :הלאש העיפוה לאמש דצב

 556.-.......()ושאר) דומעב הלחתה

 לחה | ספדו*  ךמסמה רמולכ ,1  הרפסה | העיפומ .םאדמא |שקה

 .1 רפסמ דומעמ

 :הלאשל

 535........())רחא) דומעב םויס

 .םאדמת בוש שקה

 .ופוס דע ספדו* ךמסמה רמולכ ,9999 רפסמה עיפוה

 .ופוס דע ספדו* ךמסמהש ךכ לע הרומ ,9999 רפסמה

 :תפסונ הלאש העיפוה

 20(........44.0/ה/*) טלפה גוס

 .םאדמת שקמ י"ע רשאו * תואה תא שקה

 .ךסמה תיתחתבש תראומה הרושב תולאש תרדס עיפות תעכ

 .לחת הספדההש דע ,אד'תת םימעפ רפסמ שקה

 .ישארה טירפתה ךסמ רוזחי ,הספדהה םויסבו ספדו* ךמסמה
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 שדח ךמסמ תחיתפ - 2 קרפ

 :ןלהפכור ענתררוכזכ

 .ישארה טירפתה ךרד שדח ךמסמ תחיתפ להונ דומיל (1

 .םיבתכמה תדלקהל ךסטמה תרכה (2

 ::;רזכדדקכה

 ורמשי* וילעש ןנוכה 'סמ עיפומ ישארה טירפתה ךסמ לש ןותחתה ינמיה הצקב

 .('וכו 3 ןנוכ ,2 ןנוכ) .םיכמסמה

 תאז השע .םיכמסמה תא רומשל ךנוצרב ןנוכ הזא לע הליחת אדוול ךילע

 :אבה ןפואב

 תסנכהל םיחתפ 2 בשחמב שי רמולכ ,לופכ ןנוכ םע דבוע ךנה םא - 

 .2 'סמ ןנוכ לע םיכמסמה תא רומשל ךילע :םיטקסיד

 .3 'סמ ןנוכ לע םיכמסמ רומשל ךילע ,חישק קסיד םע דבוע ךניה םא -

 ידכב ךמסמ בותכל םיליחתמש ינפל ןנוכה 'סמ תא ןכדעל בושח | :הרהזא

 .דיתעב תויעב עונמל

 :גנובצוככ

 :שדח ךמסמ חותפל םינפוא ינש םנשי

 ."טילקת ןכות" תיצפוא ךרד .1

 ."הכירע" תיצפוא ךרד .2

 האר) םיכמסמה תא רומשל שי וילעש ןנוכה תא תונשל רשפאת 'א היצפוא :הרעה

 .(הז קרפבש המדקה

 .ל"נה תויורשפאה *תש תא רבסהה ידכ ךות עצבל הסנ :הצע
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 "טילקת ןכות" ךרד ךמסמ תחיתפ .1

 לע ראומה ןמסה תא דמעה וא ת שקה) - | טילקת ןכות | היצפואב רחב .א

 .(םאדמת שקהו היצפואה

 :הלאש עיפות ךסמה תיתחתב .ב

 :ןנוכ לש ןכות

 :הלועפל םיכרד יתש ןנשי הז בלשב

 ןנוכה ו>ה (ךסמה תיתחתב םושרה ןנוכה 'סמ) ליעפה ןנוכה םא (1

 .םאדמא שקה - יוצרה

 .(םאדמא אלל) ורפסמ תא שקה - ןנוכה 'סמ תא תונשל ךנוצרב םא (2

 .טילקת ןכות ךסמ ארקנ רשא שדח ךסמל תעגה .ג

 .בהבהמ ןמס עיפומ ךסמה לש ןוילעה ינמיה הצקב

 שקהו הזחמ םשה תא םושר ,שדחה ךמסמה םש תא םושרל ךילע הז םוקמב

 .םאצמא

 .קרפה ךשמהב האר ךמסמל םש ןתמ יבגל םיללכ

 :הלאש העיפומ ךסמה תיתחתב .ד

 :ףד בחור

 הצור התא (םיחוור ,םינמיס ,םירפסמ ,תו*תוא) ם*וות המכ איה הנווכה

 .ךמסמב הרוש לכב ויהיש

 :םושרל גוהנ רשאכ 14-240 םוחתב אוהש רפסמ לכ םושרל ךתורשפאב

 .םיליגר םיכמסמו םיבתכמל - 80 וא 0

 ךתושרב םא קר ירשפא רבדהש ןבומכ) תובחר דאמ תואלבטל - 100

 .(םיבחר םיפד לע הספדה תרשפאמ רשא תספדמ

 .60 םושר ונלש לוגרתה תרטמל

 :ןימיל לאמשמ - םירפסמ םושרל גוהנש יפכ םושרל שי רפסמה תא

 .םאדמת :"ע רשאו 0 כ"חאו 6
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 םאדיתא תשקהש ינפל ןקתל ךנוצרבו םשה וא רפסמה תשקהב תיעט םא :הרעה
 עיפומה (<---) 0408528208 | שקמ תרזעב תאז תושעל לכות ,רושיאל
 .םישקמה חול לש ןוילעה ינמיה וקלחב
 .דחא ות קחמת הז ות לע השקה לכ

 ךמסמ תחיתפ לגרתל לכונש ידכ רונממ אצנ .הדובע ךסמ ךינפל גצומ התע
 :העדוה העיפומ ךסמה תיתחתב .ז +9 שקה ."הכירע" ךרד

 .[-] [+] בוזעל

 שקמ לע םג תשקה םרטב 17 שקממ תיפרהש הארנכ ,העדוה העיפוה אל םא
 .בוש הסנו [-] שקה .9

 .רושיאל [+] שקה

 "הכירע" ךרד ךמסמ תחיתפ .2

 .א

 .ג

 הכירע היצפואה לע ראומה ןמסה תא דמעה וא ,ע שקה) הכירע היצפואב רחב
 .תאדמא שקהו

 :הלאש עיפות ךסמה תיתחתב

 :ךמסמה םש

 .רושיאל אמא שקהו הזחמ סשה תא םושר

 .(קרפה ךשמהב האר ךמסמל לש ןתמל םיללכ)
 :תפסונ הלאש עיפות

 :ףד בחור

 .("טילקת ןכות" ךרד ךמסמ תחיתפ) 1 'סמ ףיעסב רבסה האר
 .60 םושר ונלש לוגרתה תרטמל

 :ןימיל לאמשמ - םירפסמ סושרל גוהנש יפכ םושרל שי רפסמה תא
 .םאזיתת שקמ י"ע רשאו 0 כ"חאו 6

 תא תונשל ךתורשפאב היה אל ,הכירע תיצפוא ךרד ךךמסמל הסינכב :בל םיש
 .ליעפה ןנוכה 'סמ



- 27 - 

 ךוכסזכל ובוצע ןנרזכל םםיללכ

 .םיוות 8 םומיסכמ ליכהל לוכ* ךמסמה םש .1

 :םה *רבע ךמסמ םשב םירתומה םיוותה .2

 (דבלב תירבעב) תויתוא

 תורפס

'-()1% 5% 

 :םה ילגנא ךמסמ םשב םירתומה םיוותה

 (דבלב תילגנאב) תויתוא

 תורפס

'- ()01% 5% 

 .ההז םש ט/קסיד ותואב םיכמסמ 2-ל תתל ןתינ אל

 .בשחמב םירומשה םיכמסמה רגאמ ךותב ולש יוהזה ןויצ אוה ךמסמה םש

 שי ,ישיא ןפואב ךמסמ לכ דחיל לכונש ידכ ,םיכמסמ לש םינוש םיגוס שי טקסידב

 .הנוש םש ול תתל

 .טקסידה לע םייק רבכש םש ךמסמל תתל ךל רשפאת הנכותה :הרעה

 ::[בוכיסש

 .שדח ךמסמ חותפל דציכ ונדמל הז קרפב

 ."הכירע" וא "טילקת ןכות" היצפואב ונרחב ישארה טירפתב .א

 .ךמסמל םש ןתמל םיללכה תא ונדמלו ךמסמל סש ונתנ ב

 :ךמסמל בחור ןתמל תויורשפאה תא ונדמל | .ג

 .14-240 :רתומ םוחת

 .80 וא 0 :ליגר ךמסמ וא בתכמל תתל גוהנ

 .0 :תולודג דאמ תואלבטל
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 הדובעה ךסמ םע תורכיה - 3 קרפ

 קלח הווהמ ומצע הדובעה ךסמ .הז ךסמ יבג לע תעצבתמ לימדרווב םיבתכמ תביתכ

 .ףסונ עדימ םיקפסמ רשא םיפסונ םינותנ םיעיפומ ךסמה לע .ךסמהמ

 :ךכ ךסמה הארנ 4.5 הסרגב

 .-// / / וו ו
 ה וויי לגרסה
0 

 ל 5 מ
3/7 

 0 00000 ל ס
// 

 ו || ד
0 

 ו 0 50 לש 0
 ו...

 ל ו 05 0 0 ל פו ה
 ב על 00 טייפ 0 50 5 50 0

 . עו. הש 95930 895%9% שן 7
 וו

 / 3 | ב
|[ 7 

 2 0 5 ו
 ו

 1 605078 5 066 ד
/ / 

 0 - ה
 שא ₪

 <ךאפ>ם6 > םישקמ חול - 0621/21 הרזע יכסמ - 5126/21 <0001201< ל <-ך
 חיש-וד תרוש

 0ע סנופ 001 רוט 0001 הרוש 0001 דומע 09/01/89 00:21 שדח 3 ןנוכ <-ך
 עדימ תרוש
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 :ךכ ךסמה הארנ 4.18 הסרגב

 .יייייוודווווווווויוווויוויוי''י''..:..(.->."2.2523.>52.ב.. לגרסה

 .ייייווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו'ו'ויהה

 ..יייייויווווווווווווווווווווווווווווווווווווו. מ

 .יייוווווווווווווו555.55יווויויייווויוווווווויייוייו..

 .ייייוויווווווווווווווווווווווווווווויוויווווווווווווויוה ס

 -++ו%9%<]+*7

 .יייייויויווויווווווווווווווווווווווווווווווווווווווויווי. ד

 ₪₪?!י![₪/]/[ו+,/

 .ייווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו..(וווייה

 ₪שש=תהההולי

 ו ְןְץעְעְעצעצעְָצפשמ88ססקק ה

 ..ייייוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו....-. ו

 .ויויוויווווווווווווווי.ווווי+יי:.::

 יייויוויוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו.ו'ה ד

......... . + + 

 .י:'................ 55 *->-5>-5 "5... 0. ה

 .. (.הפסת=-====-====ה=סהס=תתהתהתהתתההה

 <תמק>מ< > <0001> 001 01< >   <-ך
 חיש-וד תרוש

 וז אסתק -ק 9001 הרוש 0001 דומע שדח 2 ןנוכ *  <-ך
 עדימ תרוש

 םיכמסמו תואלבט תביתכ תעב דיתעב ונתוא שמשת וז הרוש - לגרסה תרוש .א

 דציכ דמלנ ךשמהב .ןמסה תרזעב וז הרושל עיגהל ןתינ אל .רתו* םיבכרומ

 .הילא סנכהל

 .הדובעה ךסמ תא ללוכ ךסמה לש לודגה וקלח - הדובעה ךסמ .ב

 .תודומע 80 -ו תורוש 22 םומיסכמ תוארל ןתינ ךסמה לע

 ,הלעמל) םיצחה תרזעב לייטל ןתינ ,רתו* לודג תינבש ךךמסמה םא

 .ךמסמה ךשמה תא תוארל ידכ (םידדצלו

 להנת איה הדובעה ןמזב ,איה ןכ המשכ וז הרוש -  חיש-ודה תרוש .ג

 .תובושת ןהילע בישת התאו תולאש לאשת ,חיש-וד

 הטמל

 דתיא
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 .ןמסה בצמ תודוא עדימ ךל תקפסמ וז הרוש ןכ ומכ

 :ךכ חיש-ודה תרוש הארית 5 הסרגב

 <דאפ>ב6 > םישקמ הול - 0021/ע1 הרזע יכסמ - 5ת126/ע1 <0001201< | >

9 8 6 5 8 2-3 1 

 :ךכ חיש-ודה תרוש הארית 4.18 הסרגב

 <תתק>ם< >> <%0001> 001 % <

1 2 3 6 7 8 9 

 :(תואסרגה יתשל) רבסה

 תאפ-ו 1אפ ,םיבצמ ינשב תויהל לוכ: ךסמה שארבש ןטקה ןמסה - 1א5/אמע .1

 .(םהיניב םילדבהה תא דמלנ ךשמהב)

 .1א5 וילע םושר רשא ,שקמ ונשי ןימ: דצמ םישקמה חול תיתחתב

 %חלנו 1א5 היה ןמסה בצמ םא רמולכ ,ןמסה בצמ תא הנשת וילע הציחל לכ

 .1א5 בצמל וריזחת תפסונ הציחל ,אמפ-ל ובצמ ךפהי ,הז שקמ לע

 היהת ותרוצ - אתמםע בצמב ןמסה רשאכ ,הנתשמ ומצע ןמסה תרוצ יכ בל םיש

 .קד יתחת וק לשכ

 .עובירכ ןמסה הארי 1א5 בצמב ןמסה רשאכ

 .(לדבהה תא תוארלו ןמסה בצמ תא תונשל הסנ)

 תואה גוסו םידבוע ונא הב הפשה לש למס - (4.5 -ב) ת6 וא (4.18 -ב) ת 2

 .ספדותש

 לדבה םייק תילגנאב םלוא ,תואה גוסל תועמשמ ןיא תירבעב הביתכ רובע

 .תולודגו תונטק תויתוא ןיב

 .6405 100% שקמ עיפומ חוורה שקמל ןימימ

 .תואה לדוג לע עיפשמש אוה הז שקמ

 .ךפיהלו תולודגל תונטקמ תויתואה גוס תא הנשת וילע תחא הציחל
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 שיש םישקמה תאו ,בצמ לכב הנבתכתש תויתואה גוס תא הגיצמה הלבט ןלהל

 :וז הרטמל םהילע שיקהל

 שיש םישקמה ...מ רבעמ

 שיקהל

 1 /+גמ תילגנא

 דת .+זגפ תיטמתמ

 הז די+0 \ תירבע

 םירפסמ

%* 

 ליגר *רבע|תם<- וא 1<-

 הז +גמ תירבע 88 וא 5 תילגנא

 01 +יגמ תיטמתמ

 ז/+גמ

 תן +8

 תנוכמב ומכ אלש ,ןימיל  לאמשמ | םירפסמ תביתכ - םירפסמ תירבע *

 .הביתכ

 .הביתכ תנוכמב ומכ ,לאמשל ןימימ םירפסמה תביתכ ליגר ירבע **
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 :השקהל םיירשפאה םיוותה טוריפ ןלהל

 - יפרג
 תויתוא| תילגנא תירבע

 תולודג

 > שם ₪ ₪ שם < ש ₪ ₪ ₪ ₪433

 א
 ב
 ג
. 

 ה
 ו
 ז
 ח
 ט
0 

 כ
 ל
 מ
 נ

 ס
 ע
 פ
 צ

 ְק
 ר
 ּש
 .- ת

 לבקת ,תולודג תויתוא וספדויש ךכ ,תקלוד 6405-100% תרונ רשאכ :בל םיש

 .ה:ובכ 25-100% תרונ וב בצמב רשאמ םינוש םיפרג םיוות
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 םישקמה חול לש ןוילעה וקלחב - םירפסמ

 - יפרג

 תפסותב

 ו

> 

 םישקמה חול לש ינמיה וקלחב - םירפסמ

 = ג
 תפסותב

 ז.

1 
2 
5 
 ח
5 
6 
7 
8 
9 

 | 2 1-1 ---+-דדד ה 7 -
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 .(?וביע) השגדה וא יתחת וק תודוא עדימ .3

 תרושב הז בצמ |ןייוצ* תו*תוא י*וביע וא יתחת ווק בצמל סנכית רשאכ

 .חיש-ודה

 :ליגרת

 .(םאפ שקה 4.18 הסרגב) 81+מאפ דחי שקה (א

 ךליאו הז עגרמ בותכש ללמ לכ יכ ץיצמ רשא ,ןטנטק וק עיפוה (ב

 .ויתחת וק םע בתכיי

 .חיש-ודה תרושב עיפומש *תחתה וקה ןומיס תא הארו ,ללמ בותכ (ג

 םוקמב .הז וק גיצהל םילגוסמ םניא עבצ סיטרכ םע םיבשחמ :הרעה

 תויתואהמ הנוש טעמ עבצ ולביק תויתואה יכ הארת וק

 :תחתה וקה ,לדבה לכ היה: אל תספדמב םלוא ,תוליגרה

 .שרדנכ ספדוי

 תא הארו ,(110\%[₪ שקה 4.18 הסרגב) 811+10%[₪ םישקמה לע שקה (ד

 .חיש-ודה תרושב העיפוהש תשרה לומיס

 ךליאו הז עגרמ שיקתש ללמ לכ יכ ,ךרובע עדימ הווהמ וז תשר

 .רתוי הבועמו שגדומ בתכיי

 תאצל ידכ (םאעכ שקה 4.18 הסרגב) 7./81+שאעכ םישקמה לע בוש שקה (ה

 .לתחת בצממ

 תאצל ידכ (11085₪ שקה 4.18 הסרגב) 81/1+10/81מ םישקמה לע בוש שקה

 .לוביע בצממ

 .ומלענ תשרהו וקה ינמיס

 בתכי* ,יתחת וקו יוביע בצממ תאציש רחאל בותכתש המ לכ | בל םיש

 .תושגדה אלל ליגר ןפואב

 .דבלב 4.5 הסרגב םייק - 6₪1/ע1 .4

 שקמ לכ דילו םישקמה חול לש רויא ךסמה יבג-לע תוארל לכות וז הסרגב

 .לימדרווב ודיקפת םושר



5 

 .דבלב 4.5 הסרגב םייק - 511+/"1 5

 רשאכ ,הדובעה ןמזב בלש לכב .הרזע יכסמב רזעיהל לכות וז הסרגב

 .שקובמה אשונב הכרדה לבקת ל"נה םישקמה לע שיקת

 .ןמסה אצמנ ךמסמב הרוש וזיאב ןייצ* הז ןותנ - ךמסמב הרוש 'סמ .6

 אצמנ הרושה יבג לע הדומעו רוט הסאב ןייצ* הז ןותנ - הדומע 'סמ .7

 הז רפסמ ךיא הארו םיצחה תרזעב הלאמשו הנימ* ןמסה תא זז) ןמסה

 .(הנתשמ

 .ומצע ךסמה יבג לע ןמסה םוקימ - ךסמב הרוש 'סמ .8

 תורוש 20 ןיבמ הרוש וסא לע ןייצ* הז ןותנ ,תורוש 20-כ ןנשי ךסמב

 .ןמסה אצמנ ולא

 ןוגכ תמיוסמ הלקת ןכתת ,תספדמל ךמסמ תחילש תעב - תספדמה תורעה .9

 .'וכו וידב רוסחמ ,ריינב רוסחמ

 .(12 קרפב טוריפ האר) הלקתו הלקת לכל םימכסומ םידוק םימייק

 יבגל יטנוולר עדימ שמתשמל תקפסמ ,איה ןכ המשכ וז הרוש - עדימה תרוש

 .ךמסמה

 :ךכ עדימה תרוש הארית 4.5 הסרגב

 0ע טנופ 001 רוט 0001 הרוש 0001 דומע 09/01/89 00:21 שדח 3 ןנוכ

1 2 3 8 5 6 7 8 

 :רבסה

 .הז עגרב ךמסמ הילע בצומ ןמסה רשא תואה גוס .1

 ,תורתוכ רובע תולודג תויתוא ,ךמסמב תויתוא י*גוס רפסמ עובקל ןתינ

 .האלה ןכו תורעה רובע תונטק תויתוא

 .24 קרפב דמלנ תויתואה יגוס תא םיעבוק דציכ

 .עגרכ וב אצמנ ןמסה רשא רוטה רפסמ .2

 .ןמסה הב אצמנ רשא הרושה רפסמ .3

 .עגרכ וב אצמנ ןמסה רשא דומעה רפסמ
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 םידומעל ךמסמ תקולח רחאל רקיעב םיטנוולר 4 -ו 2,.3 םיפיעס ינותנ :הרעה

.5 

.6 

.7 

8 

 .(הספדה 12 קרפ האר)

 .ךיראת

 .העש

 .עגרכ בתוכ ךניה רשא ךמסמה םש

 .יחכונה ךמסמה רמשיי וילעש ןנוכה 'סמ

 :ךכ עדימה תרוש הארת 4.18 הסרגב

 אז םסתק -ק 0001 הרוש 0901 דומע שדח 2 ןנוכ

1 2 3 84 9 

 ;רבסה

 .עגרכ לימדרווה רבוחמ הילא תספדמה גוס 1

 בשחמהש ךכל גואדל םיבייח ,תספדמב ספדו: םיוסמ ךמסמ וא בתכמש ידכ

 םיאתת עדימה תרושב המושרה תספדמה תרדגהשו תספדמה לא רבוחמ היהי

 .תרבוחמה תספדמל

 .עגרכ הב אצמנ ןמסה רשא הרושה רפסמ

 .ןמסה אצמנ וב רשא דומעה רפסמ

 םידומעל ךמסמ תקולה רחאל רקיעב םיטנוולר 3 -ו 2  םיפיעס ינותנ :הרעה

.4 

.9 

 :הרעה

 .(12 קרפ האר)

 .לחכונה ךמסמה םש

 .לחכונה ךמסמה רמשיי וילעש ןנוכה רפסמ

 םלעתהל ידכב | :ןוקיסקל הלמה חיש-ודה תרושב העיפומ 4.5 הסרגבו ןכתיי

 .הדוקפה תועמשמ תא דמלנ ךשמהב .856 שקה ,התע תעל הדוקפהמ

 .םיבתכמ סיפדהל ליחתהל לכונ ,הדובעה ךסמ םע תורכיה ונישעש רחאל
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 זבכוכיס

 :יכ ונדמלו הדובעה ךסמ הנבמ תא ונרכה הז קרפב

 .אמק -ו 1א5 םיבצמ ינשב תויהל לוכ* ןמסה (1

 קיודמה ומוקימ תא תעדל דימת לכונ חיש-ודה תרוש תרזעב יכ וניאר (2

 .ןמסה לש

 אוה וילע ןנוכהו יחכונה ךמסמה תודוא עדימ לבקל ןתינ עדימה תרושב (63

 .רמשיי
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 טושפ ךמסמ תביתכ - 4 קרפ

 גו :ןכהיכור ררוכזכ

 ש ירו - .בתכמ תביתכב רתויב םייסיסבה תונורקעה דומיל (1
 .םילמ לש יוביעו השגדה (2

 .תילגנאב הביתכ (3

 :דצני

 :אבה עטקה תא סיפדהל

 הזחמ

 תא וניליב וב םירהב ןולמה ותואל ונעסנ ,וניסח* תא םקשל ונעסנ

 .ונלש שבדה חרי

 .םעפ ומכ וז תא הז בוהאלו תובירמה תא חוכשל וניצר

 היה: תיבהש יתחטבה ינאו ןורטאיתהמ ול הבושח רתו* ינאש רמא רורד

 תבו םינב ינש ,םידלי השלש ,םידלי השענשו וב תויחל חונו םח תיב

 .(1זאמ ב םה4מצ) הפיו הנטק

 ברעב ,םימ* 10 םש תויהל וננכת ,םירדהנ ויה םינושארה םיימויה

 ותעד לע ולעש תובשחמ ולא יא םושרל הצור אוהש רמא רורד ינשה

 .םויה לכ ןשיו ,הלילה לכ בתכ אוה ,בתכש הזחמל רשקב

- 
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 לכ ונבר ,בירל ונלחתה .תמייק יתייה אל וליאכ ורוסל רזח אוה

 !ימצע תאו ךתוא גורהא ינא !סאמנ !יד" רמא אוה םואתפש דע ךרדה

 ונרדרדתהו הגהה תא בבוס אוה "!דימתל םעפ וללה םייחה םע רומגנו

 ...רהה דרומב

 רפוע קחצי תאמ הֶזחמ ךותמ

 :גצנוןרצוכ

 .הזחמ הלמל תחתמ וק חותמל וננוצרב .1

 .(דבלב שא שקה 4.18 הסרגב) 411+ש%אש שקה

 .ןטנטק יקפוא וק עיפו* לאמש דצמ חיש-ודה תרושב

 וק םע עיפו* ךליאו הז עגרמ בתכייש המ לכ יכ ךרובע הרקב הווהמ הז וק

 .:תחת

 שקה 4.18 הסרגב) 411+מאס בוש שקה ןכמ רחאלו תזחמ הלמה תא םושר

 וק אלל ללמ בתכי* הז עגרמו ,םלענ חיש-ודה תרושב ןטקה וקה .(םאפ

 .לתחת

 םיבשחמב .הזכ וק רייצל םילגוסמ םניא יפרג סיטרכ םע םיבשחמ :הרעה

 תעשב םלוא ,םומע וא הנוש עבצב הזחמ הלמה עיפות ,הז גוסמ

 .שרדנכ וקה עיפו* תספדמל הספדהה

 .האבה הרושל רובעל וננוצרב הז בלשב .2

 .םאצמא שקה - האבה הרושל רובעל ידכב

 .ודיצ לע הטונה שלושמ ןיעמ עיפו* הזחמ הלמה רחאל

 .םאדמא ןמיס ול אורקל גוהנו ,הרוש ףוסל ןמיס הווהמ הז שלושמ

 .היינשה הרושה תליחתל ןמסה דרי ,םא'תא תשקהש רחאל 3

 .ללמה ינפל חוור תרוש ריתוהל וננוצרב

 .אדמא לע תפסונ השקה י"ע תאז עצבנ

 :ךכ ךסמה הארי הז בלשב

 .תאדמת ןמיט המויסבו הזחמ הלמה - 1 הרושב

 .דבלב ₪א1₪8 ןמיסה - 2 הרושב
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 .םיצחב שמתשהל ןיא בתכמ תביתכ ןמזב :הרעה

 .אחה םע האבה הרושל תדרלו הרוש תביתכ םייסל איה הצופנ תועט

 .תאז תושעל רוסא

 :יוסלנ השענ הבה

 םש בותכ תישילש הרושל ([2] ןותחת צח תרזעב) ןמסה םע דר
 הרושל הרזחב ןמסה םע הלע תעכ .םא''מא שקהו ונעטנ הלמה תא

 ! המלענ היינשה הרושה .הנושאר

 תועמשמ תרסח ,דבלב תודוקנ הב שי רשא הרוש יכ ,עבונ ןאכמ
 ות הב תויהל בייח ,תועמשמ תלעב היהת הרושש ידכ .לימדרווב
 .(ללמ וא אתת ןמיס) והשלכ

 ללמה תא שיקהל ךישמתש ינפל םלוא ,ונעטנ הלמה ירחא ןמסה תא רזהה .4
 ללמה תביתכ ןמזב .םאדתא שיקהל ןיא הקספ עצמאב :בושח רבד רוכז

 םוקמ דוע הב היה* אלו הרושה ףוסל עיגת רשאכ

 .ליגרכ בותכל ךשמהו ךכמ םלעתה ,תפסונ הלמל

 היה: אל רשאכו טסקטה תא רדסל גאדי לימדרווה

 ןפואב הלמה רובעת ,תיחכונה הרושב םוקמ ול

 .ןמסה םג ךכו האבה הרושל יטמוטוא

 :אבה עטקה תביתכב תאז לגרת

 תא וניליב וב םירהב ןולמה ותואל ונעסנ ,וניסחי תא םקשל ונעסנ

 .ונלש שבדה חרי

 ידכ ,עאדחת שיקהל הבוח - הקספ ףוסב ,4 ףיעסב בתכנש המל דוגינב .5

 .האבה הרושל רובעלו הקספה תא םייסל

 .םאצתת שיקהל ןיא - הקספ עצמאב | :רוכז

 .תםאדתת שיקהל הבוח - הקספ ףוסב
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 .4 הרושב תעכ ןמסה .6

 .חוור תרושב םיצור ונא וז הרושב

 .ףסונ אדמת שיקהל שי ,חוור תרוש רוציל ידכ

 הרוש) 5 הרושל דרי ןמסהו ,דבלב תאזמת ןמיס עיפו* 4 הרושב :האצות

 .(חוור תרוש הווהמ 4

 :טפשמה תא םושר ןפוא ותואב .7

 .םעפ ומכ וז תא הז בוהאלו תובירמה תא חוכשל וניצר

 .חוור תרושל ףסונ ₪א75%-ו ,הקספה םויסל תאדיאא שקה הביתכה םויסב

 :עטקה תא בותכ .8

 היה: תיבהש יתחטבה ינאו ןורטאיתהמ ול הבושח רתוי ינאש רמא רורד

 תבו םינב ינש ,םידל: השלש ,םידלי השענשו וב תויחל חונו םח תיב

 ) הפיו הנטק

 .) ינמי רגוסב ונמייסש בל םיש

 תא עצבל שי ,תילגנאב (11א5 8 2388צ) עטקה ךשמה תא בותכל ידכ 9

 :תואבה תולועפה

 .תחא הנועבו תעב 81/1+18 םישקמה לע שקה .א

 הסרגב) 88-ל 16-מ תויתואה ופלחוה לאמש דצב חיש-ודה תרושב

 ךסמ םע תורכיה - 3 קרפ האר) - (8-ל ת-מ תויתואה ופלחוה 8

 .(הדובעה

 .תונטק תויתואב תילגנאב הביתכ בצמל תעכ תרבע יכ ,עמשמ

 הסרגב) 85 חיש-ודה תרושב עיפויש ךכ ,6205 106% שקמ לע ץחל .ב

 .תילגנאב תולודג תויתוא ,( ע*פוי 8

 :אבה ןפואב 1188 4 8348צ ללמה תא בותכ .ג

 ןכמ רחאל , בותכו םש ותוא ראשה ,) ןמיסה דיל דמוע ןמסה

 .האלה ןכו ₪ ,א ,ז
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 לע תפסונ השקה י"ע תירבעל רוזח - תילגנאב ללמה תשקה םויסב .ד

 .ללמה לאמשל יטמוטוא ןפואב אפק ןמסה .81/1+1 םישקמה

 .םיירגוס רוגס

 .הקספה םויסל םא158 שקה .ה

 שארמ בשחל ךרוצ ןיאש ךכ ,הפיחדב בתכנ תילגנאב ללמה יכ וניאר

 .ול שורדה םוקמה תא

 :ךדבל טסקטה תא םייסל הסנ םימדוקה םיפיעסב תדמלש המ ךמס לע .0

 ברעב ,םימ* 10 םש תויהל וננכת ,םירדהנ ויה םינושארה םיימויה

 ותעד לע ולעש תובשחמ ולא יא םושרל הצור אוהש רמא רורד ינשה

 .םויה לכ ןשיו ,הלילה לכ בתכ אוה ,בתכש הזחמל רשקב

 לכ ונבר ,בירל ונלחתה .תמייק יתייה אל וליאכ ורוסל רזח אוה

 !ימצע תאו ךתוא גורהא ינא !סאמנ !יד" רמא אוה םואתפש דע ךרדה

 ונרדרדתהו הגהה תא בבוס אוה "!דימתל םעפ וללה םייחה םע רומגנו

 ...רהה דרומב

 !!! הבושח הרעה

 .בתכמה תא רומשל ידכ ,הז קרפ םויס רחאל דימ אבה קרפה לא ךשמה

 [בוככיטל

 - ונדמל הז קרפב

 .(עאעכ - 4.18 הסרגב) 41+8א%ש - יתחת וק םע ללמ בותכל (1

 .(םאע - 4.18 הסרגב) 41.7+₪אשכ בוש - יתחת וק בצממ תאצל (2

 .אדמא שיקהל ןיא - הקספ עצמאב (3

 .תאדשא שיקהל הבוח - הקספ ףוסב 4

 בצמב ןמסה רשאכ עאדמא שיקהל שי -  חוור תרוש רוציל ידכ (5

 .הייוצרה הרושה לעמ הרושבו אנס

 .1/7+788 - תירבעל הרזחו תילגנאל רבעמ (6

 .005-1/00% שקמ י"ע עבקי הביתכ תעב תילגנאב תוא גוס *וניש (7
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 ד םיכמסמ תרימש - 5 קרפ

 :ןכהפור עררוכזכ

 \ .ישארה טירפתל הרזחו ךמסמ תרימש (1

 .האיצי אלל הדובעה ךשמהו ךמסמ תרימש (2

 .הרימש אלל ךמסמ תביזע (3

 ::;רזכד קה

 רישכמב שומישל בשחמב הדובעה ךלהמ תא תומדל הסננ ,הרימשה עוציב נפל

 תניינעמ תינכות הנשי לכ  רמאנ .ילמשח חתמב תלעופ היטוולט .היזוולטה

 .תוארל ךנוצרבש היזיוולטב

 .תלעופ היזיוולטה דוע לכ ךסמה לע תנרקומ עגרכ הב טיבמ התאש תינכותה

 .תינכותה םלעת היזיוולטה רישכמ תא הבכתש עגרב

 .ואדיו תטסק לע הטילקהל שי ,בושו בוש התוארל לכותש ךכ התוא רומשל ידכ

 איהש ןוויכמ םימעפ רופס ןיא התוארל לכות הטסקה לע התוא תטלקהש רחאל

 .ואד*וה תטסק - יטנגמ *עצמא לע הרומש

 : .בתוכ התאש םיכמסמ יבגל ןידה אוה

 .למשח םרזב לעופה היזיוולט ךסמל המוד ,תבתכש בתכמה עיפומ וילע ךסמה

 ךמסמהש ךכל םורגת ךכבו ,למשחה םרזמ וקותינל םורגת בשחמה תא הבכת רשאכ

 .היה אלכ םלע** תבתכש

 .ךמסמה תא רזחשל לכות אל בשחמה תא תינש ליעפת םא םג היסטוולטמ לידבהל

 .יטנגמ יעצמא לע ותוא רומשל ךרוצ שי ןכל

 ,חישקה קסידב וא טקסיד לע ךמסמה תא רומשתש עגרב - ואדיוה תטסקל המודב

 לכב וילא רוזחל לכות ןכמ רחאל בשחמה תלועפ תא קיספת םא םג ךמסמה רמשיי

 .הצרתש בלש
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 :ג/נובצו-כ

 :ךמסמ רומשל םיכרד *תש ןנשי

 .81.1+02 - ךמסמה תביזע אלל הרימש .1

 .ת10 - ישארה טירפתל הרזחו הרימש .2

 ידכ ,םעפ ידמ הרימש עצבל ץלמומ ,ךורא ךמסמ וא בתכמ בתוכ התא רשאכ .1

 עובקל ןתינ 4.5 הסרגב) .תימואתפ למשח תקספה בקע הדובע דספה עונמל

 .(22 קרפ האר - תוקד 'סמ ידמ תיטמוטוא הרימש

 :ותביתכב ךישמהל ןכמ רחאלו ךמסמה תא רומשל ךנוצרב השעמל

 .87/7+62 שקה .א

 :הלאש עיפות חיש-ודה תרושב .ב

 [-] [] רומשל

 .טסקטה תא תרימשל םורגת [+] לע השקה .ג

 לטובת הדוקפה | רמולכ | ,הטרחל | םורגת | (סונימ) [-] לע השקה

 .רמשיי אל םג םלוא קחמי* אל ךמסמה

 העדוהה המלענש רחאל .ד

 [-] [] רומשל

 .רמשנ - רומשל תשקיבש רמוחהו ליגרכ דובעל ךישמהל לכות

 .תאז הסנ

 טירפתל רוזחלו ותוא רומשל ךנוצרבו טסקטה תא בותכל תמייס רשאכ .2

 :ישארה

 .010 שקה .א

 :הלאש עיפות חיש-ודה תרושב .ב

 [-] [+] תאצלו רומשל

 .ישארה טירפתל הרזחלו ךמסמה תרימשל םורגת [+] לע השקה .ג

 לטובת הדוקפה | רמולכ ,הטרחל | םורגת | (סונמ) [-] לע השקה

 .קחמיי אל םג םלוא רמשיי אל ךמסמה

 .תאז הסנ
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 אל םלוא ,ישארה טירפתל ךריזחת וז הלועפ - ךמסמ בוזעל תפסונ ךרד הנשי

 .ךמסמה תא רומשת

 אלל ותוא תבזעו םינוקית וב תעציב ןכמ רחאלו ,ותוא תרמשו ךמסמ תבתכ םא

 .םינוקיתה וב ורמשי* אל - הרימש

 םינוקיתה םלוא ,ותוא  ונרמשש ןוויכמ קחמ*י* אל םינוקיתה ינפלש *רוקמה ךמסמה

 .ורמשיי אל

 :ג/וציכ

 .811+ק9 שקה .1

 :הלאש העיפוה חיש-ודה תרושב .2

 [-] [+] בוזעל

 .הרימש אלל ישארה טירפתל ךריזחת | [+] לע השקה

 לע ראשי טסקטהו עצבתת אל הלועפה ,הטרחל םורגת [-] לע השקה

 .ךסמה

 .(אבה קרפב תאז לגרתנ)

 [כובככיש

 - ונדמל הז קרפב

 41/7+2 - וב ראשהלו ךמסמ רומשל .1

 .ק10 - ישארה טירפתל רוזחלו ךמסמ רומשל .2

 .417+99 - הרימש אלל ךמסמ בוזעל 3



 :ןעהשור ענררוכזכ

 .ישארה טירפתה ךרד םייק ךמסמל הסינכ
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 םייק ךמסמל הסינכ - 6 קרפ

 .םינפוא 2-ב שדח ךמסמ חותפל ןתינ יכ (הדובעה ךסמ םע תורכיה) 3 קרפב ונדמל

 :םי*ק ךמסמל הסינכ יבגל ןידה ךכ

1 

.2 

 | .ישארה טירפתב טילקת ןכות תיצפוא ךרד

 .הכירע תיצפוא ךרד

 :רתו* ךל החונה ךרדה תא רחבו םינפואה ינש תא לגרתל הסנ

 טילקת ןכות ךרד הסינכ .1

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 .ה

 ו

 .ז

 שקהו טילקת ןכות תרוש לע ןמטה תא דמעה - טילקת ןכות - היצפואב רחב

 .ת תואה תא שקה וא ,םא מא

 :חיש-ודה תרושב הלאשל

 :ןנוכ לש ןכות

 ךסמ םע תורכיה - 3 קרפ האר) ךמסמה אצמנ וב ןנוכה רפסמ תא םושר

 .(הדובעה

 םיכמסמה | תמישר | העיפומ ובו  "טילקת | ןכות"  ךסמ | ךינפל | עיפוה

 .ט/קסידה לע םימייקה

 :םינותנ 3 םיעיפומ הרוש לכב

 .ךמסמה סש

 .(ךשמהב דמלנ םהיניב םילדבהה לע - ג וא ר) ךמסמה גוס

 .ךמסמה לדוג

 .ר גוס לעב (הזחמ) תבתכש ךמטמה סש לע ןמסה תא דמעה םיצחה תרזעב

 .רושיאל אשה שקה

 .תבתכש טסקטה ךינפל עיפוה
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 הסינכל .תפסונ ךרד לגרתל ידכ טירפתל בוש רוזחנו ונארקש ךמסמה תא בוזענ

 .הז ךמסמל

 שקמ תרזעב רשאו 417+ע9 - םדוקה קרפב תדמלש יפכ הרימש אלל ךמסמה תא בוזע

 .ותוא םירמוש ונא ןיאש תורמל קחמיי אל ךמסמה .[+]

 הכירע ךרד הסינכ .2

 וא ,םאמא שקהו הכירע תרוש לע ןמסה תא דמעה - הכירע - היצפואב רחב .א

 .ע תואה תא שקה

 :חיש-ודה תרושב הלאשל .ב

 הזחמ :ךמסמה םש

 .םאדמא שקה

 .אצעת שקהו ותוא םושר ךמסמה םש םושר אל םא

 .תבתכש טסקטה ךינפל עיפוה בוש .ג

 זםרוכיס

 :םינפוא ינשב םייק ךמסמל סנכהל ונדמל הז קרפב

 .טילקת ןכות ךרד .1

 .הכירע ךרד .2



 ב

 ב
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 ךמסמב םיטושפ םינוקית - 7 קרפ

 :ןכהשפה נרררוכזכ

 .םרפשלו םנקתל ךרוצ שי ,םיכמסמ תביתכ רחאל ,םיתעל

 :הז קרפב דמלנ םתוא םינוקיתה

11 

.2 

 :צני

 .לתחת וק תרסהו תפסוה

 .תורתוכ זוכרמ

 .תויתוא וא םילמ תקיחמ

 .המלש הרוש תקיחמ

 .הלמ ןוקית

 .ךמסמב תורוש רפסמ ןב ללמ תפסוה

 .תמיוסמ הרושב רצק ללמ תפסוה

 .הקספ רודיס

 :ךמסמה לע עצבנש םינוקיתה ןלהל

 .די בתכב ונמוס ךמסמב עצבל שי םתוא םינוקיתה :בל םיש

 יורגה = הס 5 :תכ .תוכ 5508 ,4 0 7<  הזחתמ

 מ
 תא וניליב וב םירהב ןולמה ותואל ונעסנגנ וניסחי תא םקשל ונעסג

 הונלש. שבדה חרי

 .םעפ ומכ וז תא הז בוהאלו תובירמה תא חוכשל וניצר

 היה: תיבהש יתחטבה ינאו ןורטאיתהמ ול הבושח רתוי ינאש רמא רורד

 תבו םינב ינש ,םידלי השלש ,םידלי השענשו וב תויחל חונו םח תיב

 --(1165 4-40 -הפיו הנטק-
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 -4/ ת!ר+ו
] 

 ברעב ,םימי 0 םש תויהל וננכת ,םירדהנ ויה םינושארה םיימויה

 ותעד לע ולעש תובשחמ ולא יא םושרל הצור אוהש רמא רורד ינשה

 .םויה לכ ןשיו ,הלילה לכ בתכ אוה ,בתכש הזחמל רשקב

 ונלחתה .תמייק יתייה אל וליאכ ורוסל רזח אוה

 גורהא ינא !סאמנ !יד" רמא אוה םואתפש דע ךרדה

 תא בבוס אוה "!דימתל םעפ וללה םייחה םע רומגנו

 ...רהה דרומב

 רחאלו תוארוהל דומצב םינוקיתה תא עצב :הצע

 .ךמצעב ותוא עצבלו

 :גנובצו-ככ

 הזחמ תרתוכה זוכרמ .1

 בוא פפ0 ₪ סו לכ וגבר ,בירל

 שפכ .םיס ₪6. !ימצע תאו ךתוא

 , 30 ספ9%\ \ ונרדרדתהו הגהה
 טס 5%

 ליגרתה לע רוזחל הסנ ןכמ

 .(הרושה יבג לע קוידב ןכיה בושח אל) הזחמ הלמה לע ןמסה תא דמעה .א

 .(ןווכה) ע7 שקה .ב

 :רוחבל לכותש תויורשפאה ועיפוי חיש-ודה תרושבו ףוצפצ עמשי .ג

 .הרושה זכרמב תרתוכה זוכרמ - [8] ןוילע צח

 .הרושה ןימיל תרתוכה תדמצה - [6] הנימי צח

 .הרושה לאמשל תרתוכה תדמצה - [4] הלאמש צח

 .(ךשמהב דמלנ ךכ לע) תורתוכל שמשמ - [2] ןותחת צח

 .ליגרתב שרדנכ זכרומת תרתוכהש ידכ - [8] ןוילע צח לע שקה .ד

 הזחמ - הלמל תחתמ יתחת וק תרסה .2

 (אמגודב הזחמ הלמה לש מ) הלמה .לש הנושארה תואה לע ןמסה תא דמעה .א

 שקמ שקה ןכמ רחאל קרו 882 בצמל הליחת רובע 8 הסרגב) ם₪אכ שקה .ב

 .תחא סעפ (םאע

 .רסוה מ תואל תחתמ וקה
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 תחא תואל תחתמ וק הריסמ הציחל לכ רשאכ ,םאעפ שקמ לע בוש ףחל .ג

 .הלאמש דחא ות ןמסה תא תמדקמו

 .ונייח הלמב וניטחי הלמה תפלחה

 - 83 קרפ האר) תפע-ו 1א5 :םיבצמ ינשב תויהל לוכ* ןמסה יכ ונדמל

 .(הדובעה ךטמ םע תורכיה

 .ךפיהל וא ת85-ל 1א%5-מ ןמסה בצמ תא הנשת [0] 1א5 שקמ לע הציחל לכ

 .ןמסה בצמ ןהב בושח רשא לימדרווב תומיוסמ תודוקפ שי

 ."הפלחה" לש בצמ וניה - 882 בצמ

 ,תרחא תוא םש שיקנו תמיוסמ תוא לע ןמסה דומע* רשאכ

 .התמדוק תא השדחה תואה ףילחת

 ."הליתש" לש בצמ וה | - 1א5 בצמ

 ,תרחא תוא םש שיקנו תמיוסמ תוא לע ןמסה דומע* רשאכ

 .תומייקה תויתואל ףסותתו תואה לתשית

 .אמש בצמל רובע .א

 וניסחי הלמה תליחת לע ןמסה תא דמעה .ב

 .ונייח הלמה תא םושר .ג

 וניסחי הלמה תא הפילחה ונייח הלמה .ד

 ונלש הלמה תקיחמ .4

 .(ש תואה לע) ונלש הלמה תליחת לע ןמסה תא דמעה .א

 .פממ שקמ לע תחא םעפ צחל .ב

 .הלאמש דחא ותב הזזוה הלמה ראש לכו הקחמנ ש תואה .ג

 .ל תואה לע תעכ דמוע ןמסה

 .ןמסה בצומ הילעש תואה תא ,תחא תוא קחמת 231 לע השקה לכ .ד

 .הלמה ראש לכ תא קחמ הז ןפואב .ה

 םעפ ומכ םילמה תחת יתחת וק תפסוה

 .(2 ףיעס האר) וק תרסה ןפואל ההז יתחת וק תפסוה ןפוא

 ןכיהו ,ותוא ריסת םאעכ שקמ לע הציחל - וק ונשיש ןכיהש אוה ןויערה

 ךירצ 4.18 הסרגב יכ רוכז) ותוא ףיסות ₪אעכ שקמ לע הציחל ,רסח אוהש

 .(אחק בצמב הליחת תויהל



.6 

7 
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 .(1זאש 84 35צ) הפיו הנטק - הרושה תקיחמ

 ,4- ףלעסב ונארש יפכ ₪8 לע השקה י"ע הרושה תא קוחמל ןתינ

 .בר ללמ קוחמל רתו* הטושפ ךרד הנשי םלוא

 .(הרושה לע ןכיה בושח אל) ל"נה הרושה לע ןמסה תא דמעה .א

 .ת4 שקה .ב

 .(העבצנ) הראוה הרושה לכ

 .כמז שקה .ג

 קחמ :קולב :הלאשל .ד

 .הקיחמה עוציבל [+] | :שיקהל ןתינ

 .הטרחל (סונימ) [-] םיימעפ

 -ל בורק םילמה תפסוה

 .(ןמסה יבצמ ןיב לדבהה תא ונדמל 3 ףיעסב) 185 בצמל רובע .א

 10 רפסמה לש 0) ללמה תא הצרת וינפלש ותה לע ןמסה תא דמעה .ב

 .(אמגודב

 -ל בורק :ללמה תא שקה .ג

 .לוצרה םוקמב "לתשוה" תשקהש ללמה יכ בל םיש .ד

 .בר ללמ ףיסוהל שי הנורחאה הקספב

 ףיסוהל ידכב (תודוקנ םע הרוש) הדובע תרוש חותפל ונתורשפאב שי

 .ללמ

 .הרוש חותפל הצרת היתחתמש הרושה לע ןמסה תא דמעה .א

 .אתמפ בצמל רובע .ב

 .םאדמא שקה .ג

 .ופוסב שאמא תשקה אלל ללמה תא שקה - הדובע תרוש החתפנ .ד

 :ךכ הארת האצותה

 לכ ונבר ,בירל ונלחתה .תמייק יתייה אל וליאכ ורוטל רזח אוה

 !ימצע תאו ךתוא גורהא ינא !סאמנ !יד" רמא אוה םואתפש דע ךרדה

 עסינ זא ,הלופכ הבהאו םילופכ םייח םע דדומתהל יל השק

 ונרדרדתהו הגהה תא בבוס אוה "!דימתל םעפ וללה םייחה םע רומגנו

 ...רהה דרומב
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 ףיסוהל ךרוצ שי תישילשה הרושה ינפל :שדחמ הקספה תא רדסל ךרוצ שי .ה

 .תישילשה הרושה לא תיעיברה הרושבש ללמה תא תולעהל וננוצרבו ,ללמ

 .זא5 בצמב תויהל גאד .ו

 .(11 קרפב טוריפ רתיב דמלנ הקספ רודיס לע) ע5 שקה .ז

 [רבוכיס

 :םייק ךמסמב םיטושפ םינוקית עצבל ונדמל הז קרפב

 .יוצרה ןוויכב צחו ע7 שקמ - תרתוכ זוכרמ .1

 בצמב תויהל שי 4.18 הסרגב) ע₪אע שקמ - יתחת וק תפסוה/תרסה .2

 .(אמק

 .הלמה ןוקיתו אפ בצמל רבעמ - (הסירד) תמייק הלמ ןוקית .3

 .הלמה תפסוהו 1%5 בצמב ןמסה - (הליתש) ללמ תפסוה .4

 .כמש - הלמ תקיחמ .5

 .כמז ןכמ רחאלו ע4 שקמ - הרוש תקיחמ .6

 ,לוצרה םוקמה לעמ הרושבו אעק בצמב ןמס - ללמ תורוש תפסוה .7

 .םאדמא לע השקה
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 תואקספ תת רובע םילגרס - 8 קרפ

 :ןקכהפכור ררוכזכ

 .תואקספ-תת רובע םילגרס תי*נב .1

 .הקספ-תת לגרסב שומיש .2

 :םילגרסב שומיש ךות אבה עטקה תא סיפדהל :-דצעי

 דובכל

 ןיינבה ירייד

 תיבה דעו תבישי םוכיס :ןודנה

 :ינש םויב הכרענש הבישיה םוכיס ןלהל

 דע עצבל שי םולשתה תא .שדוחל ח"ש 50-ל הלע תיבה דעו םולשת .1

 .םיגירח םירקמל טרפ ,שדוח לכב 25-ה

 .םיריידה י"ע תוגרדמה רדח יוקינ תונרות לע טלחוה .2

 עיפו* תונרותה חול .רחא רייד תוגרדמה תא הקני עובש לכב

 .תוגרדמה רדחל הסינכב

 :תואבה תוביסטהמ תחא בקע תונרותב הייחד ןכתת

 יתחפשמ עוריא ,לויט בקע בוקנה דעומב תיבל *+וחמ הייהש .א

 .תרחא הביס לכ וא

 .הלחמ .ב

 ,בר דובכב

 תיבה דעו
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 :רבסה

 יפיעסו םיפיעס) תואקספ תתמו תואקספמ בכרומ ל"נה עטקה יכ בל סיש

 םיינמ* םיילוש רוציל <למומ ,הנשמה יפיעסו םיפיעסה תא בותכל ידכ .(הנשמ

 .םיפסונ

 :אבה ליגרתה תא הסנ השחמה םשל

 לגרס ךמסמה םש - שדח ךמסמ חתפ .א

 60 | ףד בחור

 :אבה ללמה תא שקה .ב

 .םיריידה י"ע תוגרדמה רדח יוקינ תונרות לע טלחוה .2

 .םאדמא תשקה י"ע הרושה תא םייס

 .הינשה הרושב 1 'סמ רוטב דמענ ןמסה .ג

 ךשמה תא בותכל ידכב חוור שקמ תרזעב הלאמש טעמ ותוא םדקל שי

 .םדוקה ללמל תחתמ רדוסמ ןפואב בתכייש ךכ ,ףיעסה

 :אבה ללמה תא בותכו חוור שקמ םע ןמסה תא סדק

 עיפו* תונרותה חול .רחא רייד תוגרדמה תא הקני עובש לכב

 .תוגרדמה רדחל הסינכב

 :האבה האצותה תא תלביק ? הרק המ

 .םיריידה י"ע תוגרדמה רדח יוקינ תונרות לע טלחוה .2

 עיפו* תונרותה חול .רחא רייד תוגרדמה תא הקני עובש לכב

 .תוגרדמה רדחל הסינכב

 לש הפ* ךשמהכ תרדוסמ תויהל התיה הכירצ אמגודבש תישילשה הרושה

 :ךכ ,ףיעסה

 .םיריידה י"ע תוגרדמה רדח יוקינ תונרות לע טלחוה .2

 עיפו* תונרותה חול .רחא רייד תוגרדמה תא הקני עובש לכב

 .תוגרדמה רדחל הסינכב

 .חוור שקמ תרזעב הלאמש טעמ הלמה תא ףוחדל שי ןכל
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 .בוש הסנ .ד

 :אבה ללמה תא םושר

 דע עצבל שי םולשתה תא .שדוחל ח"ש 50-ל הלע תיבה דעו םולשת 1

 .םיגירח םירקמל טרפ ,שדוח לכב 25-ה

 :וז האצות ונלביקו הנימי השלג ה*נשה הרושהש אצמת בוש

 דע עצבל שי םולשתה תא .שדוחל ת"ש 50-ל הלע תיבה דעו םולשת .1

 .םיגירח םירקמל טרפ ,שדוח לכב 25-ה

 רותפל ידכו ,תלברוסמ ךא תירשפא הז ןפואב הדובע יכ םידמל ונא ןאכמ

 .םילגרסה םידעוימ הז לוברס

 .אופחנש םוקמ לכב םישדח םיינמ* םיילוש ונרובע עובקל הניה לגרסה תרטמ

 תליחתב ו:ה* ךמסמה ילושש עבקנ םיוסמ ףיעס תביתכ ינפל יכ אוה ןורקיעה

 ןיא ,הז בלשב ,השעמלו ךמסמה ילוש תא "ונרצה" ,רמולכ .ףיעס ותוא

 .םיירוקמה םיינמיה םיילושה תא ריכמ בשחמה

 ןמסה דר: ,האבה הרושל שולגי ללמהו ףיעסה ןכות תא בותכנ רשאכ ,ןכל

 .1 רוטל אלו עבקנש שדחה ומוקמל תיטמוטוא

 :גצ)ובצוכ

 .הדובעל יקנ ךסמ ראשהו ךסמה תא הקנ .1

 שקה ,ע4 שקמ תרזעב ללמה תורוש לכ תא עבצ ,1 'סמ הרושב ןמסה תא דמעה

 .(7 קרפ האר - םיעטק תקיחמל) [+] שקמ תרזעב רשאו סתז

 .לגרסה תיינב .2

 םיינמ* םיילוש הצרנ םהבש תומוקמה תא עובקל ידכ לגרס תונבל שי

 .(לגרסב שומיש אל ןיידע) דבלב הינב בלש וניה הז בלש .םיינמז

 .לגרסה תרוש תלבקל 81/1+71 םישקמה לע שקה .א
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 תרושבו בהבהמ הלאש ןמיס עיפומ (ךסמב הנוילע הרוש) לגרסה תרושב .ב
 .הריחבל םיירשפא םינמיס ןווגימ חיש-ודה

 ,םינמיסה ןווגמ תא אלו - קתעה - הלמה תא תלביק חיש-ודה תרושב םא

 שקמ יבגל םיקוחה לע הדפקה ךות ,בוש הסנו (סונימ) [-] וא ₪560 שקה
 .(הז רפסב המדקה האר) 7

 :םה םינמיסה 4.5 הסרגב

 [-] ת1 [] [[! :לגרס

" ָ 

 - [נ]

- 1 

- ]-[ 

 רובעו תירבעב םיכמסמ רובע תואקספ יתתל שמשמ
 .תירבעב תואלבטב םירוטלובט

 רובעו תילגנאב םיכמסמ רובע תואקספ תתל שמשמ
 .תילגנאב תואלבטב םירוטלובט

 ץמי) ךמסמ לש םיילאמשו םיינמ* םיילוש יוניש

 .(המאתהב לאמשו

 .ךמסמה ףוגל לגרסהמ קתוע תריצי

 .עוציב אלל הדוקפה תביזע ,הטרח

 :םה םינמיסה 4.18 הסרגב

 [-] תג [] !|>  :לגרס

> - 

 2 ו

1 - 

 ּט [-

 .תואקספ תתל שמשמ

 .תירבעב תואלבטב םירוטלובט רובע שמשמ

 .תילגנאב תואלבטב םירוטלובט רובע שמשמ

 ץמי) ךמסמ לש םיילאמשו םיינמי םיילוש יוניש

 .(המאתהב לאמשו

 .ךמסמה ףוגל לגרסהמ קתוע תריצי

 .עוציב אלל הדוקפה תביזע ,הטרח

 .ל"נה םינמיסהמ דחא לכ לע בכעתנ ,ךשמהב

 (4.18 הסרגב > ןמיס) ןותחתה חה לש ודועי תא דמלנ התע תעל



 .ג
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 שקה 4.18 הסרגב) תואקספ תתל ןותחת צח תריחבל [2] ןותחת צח שקה

>6. 

 הלאשה ןמיס םוקמב בהבהמ אוהשכ תרחבש ןמיסה עיפומ לגרסה תרושב

 .םש היהש

 שמתשהל הצרנ םהב הרושה יבג לע תומוקמה תא עובקל שי הז בלשב

 .לגרסב

 .דבלב הלאמשו הנימ* םיצחה תרזעב השעית הרושב העונתה *

 .1א5פ שיקהל שי - הקספ-תת םוקימ עובקל ידכ *

 .כמת שיקהל שי - הקספ-תת ןומיס לטבל ידכ *

 .בלש רחא בלש ,לגרסה יבג לע םימוקימה תא דחי הנבנ הבה

 ינומיסל קקדזנ םהב תומוקמה תא קיודמב תוארל לכונ ונינפלש רויצב

 .תואקספה תת

 ןמזה ךשמבו ךכ ידכ דע קיידל ךרוצ ןיאש הלגת תימוי-םוי הדובעב)

 .(םילגרס ביצהל יוצרו יאדכ ןכיה עובקל ידכ תונמוימ ךל היהת

<> << 

 דובכל

 ןיינבה ירייד

 תיבה דעו תבישי םוכיס :ןודנה

 :ינש םויב הכרענש הבישיה םוכיס ןלהל

 דע עצבל שי םולשתה תא .שדוחל ח"ש 50-ל הלע תיבה דעו םולשת .1

 .םיגירח םירקמל טרפ ,שדוח לכב 25-ה



- 58 - 

 .םיריידה י"ע תוגרדמה רדח יוקינ תונרות לע טלחוה .2

 עיפוי תונרותה חול ,רחא רייד תוגרדמה תא הקני עובש לכב

 .תוגרדמה רדחל הסינכב

 :תואבה תוביסהמ תחא בקע תונרותב הייחד ןכתת

 :תחפשמ עוריא ,לויט בקע בוקנה דעומב תיבל וחמ הייהש .א

 .תרחא הביס לכ וא

 .הלחמ .ב

 ,בר דובכב

 תיבה דעו

 :צנןבצוכ

 סאתהב םיינמ: םיילושל םימיאתמה תומוקמה תא לגרסה תרושב עבק

 :ליעלש רויאל

 .4 'סמ רוטל ןמסה תא זזה *

 ךסמה תיתחתבש עדימה תרושב 4.5 הסרגב םושר רוטה 'סמ)

 .(חיש-ודה תרוש לש ילאמשה קלחב 4.18 הסרגבו

 .[א5 שקמ תרזעב ותוא עבק

 הסרגב) ןותחת צח ריוצ ,ןמיסה תא תעביק וב םוקמב :האצות

 .הלאמש דחא רוט םדקתה בהבהמה ןמסהו (> ןמיס ריוצ 8

 .7 'סמ רוטב וז הלועפ לע רוזח *

 .10 'סמ רוטב וז הלועפ לע רוזח *

 לע (םיצחה תרזעב) ןמסה תא דימעהלו רוזחל לכות ,תיעט םא *

 .כמז שקהו לטבל ךנוצרב ותוא ןמיסה

 תאצל ידכ ,(סונמ) [-] וא 256  םיימעפ שקה םיעוביקה םותב

 .לגרסה תרושמ
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 .ונינבש לגרסב שמתשהל ןתינ הז בלשמ 3

 .הלאמש צחו 81/17 םישקמב שמתשנ - םיילאמש םיילושל סנכהל ידכ *

 .הנימי אחו 41/17 םישקמב שמתשנ - םיינמ* םי*לושל רוזחל ידכ *

 !! הבושח הרעה

 ענמהל שי ךמסמ תביתכ ןמזבש וניה ונדמלש םיבושחה םיללכה דחא

 .םיצחב שומישמ

 םיצחב שומישש ןוויכמ ,דחוימב הבושח וז הצע לגרסב שומיש תעב

 .לגרסה תלועפ תא שבשל לולע

 םיצחה דחאו 8/7 לע השקה ןויסינ תעבו לגרסה תלועפ השבתשה ןכא םא

 .בוש הסנו [+] שקה - שרדנש יפכ אלו ,הנותחת הרושל ןמסה דרי

 .שרדנכ עצבתהל הדוקפל רשפאמו לגרסה תא ספאמ [+] שקמ

 :צנובצוכ

 :(ונינבש לגרסב ךרוצ ןיא ןיידע) בתכמה תליחת תא םושר .א

 דובכל

 ןיינבה ירייד

 תיבה דעו תבישי םוכיס :ןודנה

 :ינש םויב הכרענש הבישיה םוכיס ןלהל

 .הלאמש טעמ ךמסמה ילוש תא םדקל שי הז בלשב .ב

 .הלאמש +חו 81/7 שקה

 לא ,ודיצ לע דמועה שלושמה ןמיס רבעוה לגרסה תרושב יכ בל םיש

 .(בוש הסנו [+] שקה ,אל םא) .4 רוט

 .הז רוטב םיליחתמ ךמסמה ילוש ךליאו הז עגרמ

 בותכל לכות אלו ,עגרכ לימדרוול םירכומ םנא 3 רוט דע 1 רוט

 .1 הרפסה תא םושר .ללמ םש



 .ג
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 .המינפ ףסונ דחא בלש סנכנ הז בלשב

 .הלאמש חו 817 םישקמה לע בוש שקה

 .בוש הסנו [+] שקה אל םא ,7 רוטל צפק ןמסהש אדוו

 :ללמה תא סושר

 דע עצבל שי םולשתה תא .שדוחל ח"ש 50-ל הלע תיבה דעו םולשת

 .םיגירח םירקמל טרפ ,שדוח לכב 28-ה

 .הקספה םויסל שאמא שקה

 .1 רוטב אלו ,7 רוטב ליחתמ תשקהש ללמה :בל םיש

 םדוקה ןמיסל ,(הנימי) הרוחא דחא בלש רוזחל שי .2 םושרל ידכ

 .4 רוטב ונעביקש

 .הנימי צחו 817 שקה

 .2 :םושר

 .הלאמש חו 4/1 םישקמה תרזעב הלאמש בוש סנכה

 :ללמה תא םושר

 .םיריידה י"ע תוגרדמה רדח יוקינ תונרות לע טלחוה

 עיפו: תונרותה חול ,רחא רייד תוגרדמה תא הקני עובש לכב

 .תוגרדמה רדחל הסינכב

 :תואבה תוביסהמ תחא בקע תונרותב הייחד ןכתת

 .א

 .הלאמש דחא בלש בוש עונל שי .א ףיעס לש ןכותה תא םושרל ידכ

 .הלאמש +צחו 81.1 םישקמה לע בוש שקה

 .בוש הסנו [+] שקה ,אל םא .10 רוטל גליד ןמסהש אדוו

 :ללמה תא םושר

 יתחפשמ עוריא ,לויט בקע בוקנה דעומב תיבל +וחמ הייהש

 .תרחא הביט לכ וא



 תורעה

1 

.2 

3 

.4 
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 ןמיסל ,(הנימי) הרוחא דחא בלש רוזחל שי .ב ףעס תא םושרל ידכ .ז

 .7 רוטב ונעביקש םדוקה

 .הנימ* \חו 81/7 שקה

 .ב :םושר

 .הלאמש אחו 81/1 םישקמה תרזעב ,הלאמש דחא בלש בוש סנכה | .ח

 :ללמה תא םושר

 .הלחמ

 .ינמ* ףחו ₪11 םישקמה ידי לע 1 'סמ רוטל ןמסה תא רזחה .ט

 .(+ -ו ע10) ונממ אצו ךמסמה תא רומש |.

 :תוצעו

 ןתינ ןכמ רחאלו דבלב תחא םעפ עצבל שי לגרסה תלנב בלש תא יכ ועאר

 .ךמסמה ךרוא לכל הלבגה אלל וב שמתשהל

 תאז תושעל לכות - לגרסה תרושבש םינומיסה םוקימ תא ןקתל ךנוצרב םא

 .(417+ע1) לגרסה תרושל תפסונ הסינכ י"ע ,בלשו בלש לכב

 ללמה יבגל ףקות רב היה* ,לגרסה תרושב עצבתש ועשה :רוכז סלוא

 .ךליאו הז עגרמ בתכייש

 .לגרסב םיצחה םוקימ יוניש בקע הנתשמ וניא ,בתכנ רבכש ללמ

 תביתכ לש בלשו בלש לכב עצבתהל הלוכ* ונוקית וא לגרס תיינב :רוכז

 .ךמסמה

 וניא (םיצח בולישב 41/7) םיילושמ האיצי/הסינכ ןויסנ לכ הרוק םיתעל

 .רבעמה עוציב אלל האבה הרושל +פוק ןמסהו חילצמ

 ןמסה רשאכ .םיצחה תרזעב ןמסה תא תזזה הביתכה תעב רשאכ הרוק רבדה

 .ונינבש לגרסה תולועפל ןכמ רחאל ביגמ ועא אוה ,םיצחה תרזעב זזומ

 .םייוצרה םיילושל תאצל וא סנכהל בוש הסנו [+] שקה הזכש הרקמב
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 :תדמלש המ יפ לע ךדבל ועצבל הסנ .םילגרטה אשונב ףסונ ליגרת ןלהל

 .שדח ךמסמ חתפ .1

 שקמ :ךמסמה םש

 60 :ףד בחור

 :הספדהל דעוימה טסקטה .2

 דובכל

 ןמכוב דוד רמ

 7 רפש בוחר

 ביבא-לת

 .נ.א

 בשחמה תרכה סרוק :ןודנה

 .26-ה תרכה אשונב סרוקה יאשונ טוריפ ןלהל

 15-05 - הלעפהה תכרעמ .1

 .הלעפהה תכרעמו בשחמה תרכה .א

 .םינושה ויביכרמו בשחמה לש יללכ רואית (1

 .םש יוניש ,הקיחמ ,הקתעה ,הגצה :םיצבקב לופיט (2

 60100א 0842111605 - םיפרג הגוצת ירקב יגוס (3

 .םהיניב

 :תוינוציח תודוקפ (4

 .שדח קסיד תרשכה

 .םיטקסיד תקתעה

 .ונוקיתו טקסיד תקידב

 .םיטקסיד ןיב האוושה

 רבעמו 5
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 .10 ,7 ,4 םירוטב לגרס טסקטל הנב הליחת .3

 .תינבש לגרסב שומיש ךות ,ללמה תא שקה ןכמ רחאל

 רמולכ - לגרסב רתויב ינמיה ותל ןמסה תא ריזתהל גאד ,הביתכה םויסב .4

 .(הנימ* צחו 41/7 תרזעב אלא םיצחה תרזעב אל) 1 'טמ רוטל

 .(+ -ו ת10) ונממ אצו ךמסמה תא רומש םויסב .5

 [בו-כישנ

 :תואקספ-תת םע ךמסמ בותכל ונדמל הז קרפב

 .817+91 - לגרס תרוש תריצ* - 'א בלש

 הנימ* םיצחו 217 - לגרסה תרושב שומיש ךות ךמסמה תביתכ - 'ב בלש

 .הלאמשו
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 ךמסמב םיפסונ םינוקית - 9 קרפ

 :ןלהשפור קררוכוזכ

 .םייק ללמ יעטק ךותב חוור תורוש תפסוה .1

 2 .תואקספ דוחיא .

 .תואקספ לוציפ 3

 .(?וביע) תושגדה תרסה/תפסוה .4

 :דדצבני

 :ךמסמב עצבנש םינוקיתה ןלהל

 .די בתכב ונמוט ךמסמב עצבל שי םתוא םינוקיתה | :בל םיש

 וכ .תרוש 0 דובכל

 ןיינבה ירייד

 (אי6 תרתוכ כוכב ,4 תיבה דעו תבישי םוכיס :ןודנה

 יכל עו . 907 2

 :ינש םויב הכרענש הבישיה םוכיס ןלהל

 הטבח רוש |( ב0
 דע עצבל שי םולשתה תא .שדוחל "ש 50-ל הלע תיבה דעו םולשת .1

 .םיגירח םירקמל טרפ ,שדוח לכב 28-ה

 .םיריידה י"ע תוגרדמה רדח יוקינ תונרות לע טלחוה .2

 עיפו* תונרותה חול .רחא רייד תוגרדמה תא הקני עובש לכב

 0 .תוגרדמה רדחל הסינכב

 :תואבה תוביסהמ תחא בקע תונרותב הייחד ןכתת
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 . תויתו(% 599

 יתחפשמ עוריא ,לויט בקע וקנה דעומבי תיבל +וחמ הייהש .א

 .תרחא הביט לכ וא

 .הלחמ .ב

 ,בר דובכב

 תיבה דעו

 :צ)ןבצצוכ

1 

.2 

 .לגרס ךמסמל סנכה

 .ןיינבה ירייד ןיבל דובכל ןיב חוור תרוש ףיסוהל ידכ

 .(1 הרוש) םייתשה ןיבמ הנוילעה הרושה לע ןמסה תא דמעה *

 .אמע בצמל ןמסה תא רבעה *

 .םאדמא םיימעפ שקה *

 :תורוש 2 וחתפנ :האצות

 .םאדמא-ה ןמיס הילע ןמוסמו חוורה תרוש הניה תחא הרוש

 תודוקנה תרוש לע) תודוקנ הלוכש הדובע תרוש | - היינש הרוש

 .(7 קרפב ונדמל

 .םלעת וז הרושו הטמל וא הלעמל אחה תרזעב ןמסה תא זזה *

 .וניצרש יפכ תחא חוור תרוש הרתונ

 .תרתוכה זוכרמ לוטיב

 .תרתוכה תרוש לע ןמסה תא דמעה *

 .ק7 שקה *

 .(7 קרפ האר) הנימי ףח שקה *

 .תיבה דעו תבישי םוכיט - תרתוכהמ וקה תא רסה

 7 קרפב תדמלש יפכ שדוחל הלמה תא ןקת
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 .תחא הקספל ןלהלש תואקספה יתש תא ךופהל וננוצרב - תואקספ דוחיא .6

 עיפוי תונרותה חול .רחא רייד תוגרדמה תא הקני עובש לכב

 .תוגרדמה רדחל הסינכב

 :תואבה תוביסהמ תחא בקע תונרותב הייחד ןכתת

 תרושלו הקספ ימויסל םימרוג רשא הלא םה םא7מא-ה ינמיס יכ ונדמל

 .חוור

 ךכבו ל"נה תואקספה 2 ןיבש םאדעתא-ה ינמיס לכ תא לטבל ונילע ןכל

 .ןדוחיאל םורגנ

 .סאמ שקהו תואקספה 2 ןיבש אדמת-ה ינמיס לע ןמסה תא דמעה

 :הקספה תא לצפל וננוצרב - תואקספ לוציפ .7

 דע עצבל שי םולשתה תא .שדוחל ח"ש 50-ל הלע תיבה דעו םולשת .1

 .םיגירח םירקמל טרפ ,שדוח לכב 25-ה

 :ךכ הארת האצותהש לכ

 .שדוחל ח"ש 50-ל הלע תיבה דעו םולשת .1

 .םיגירח םירקמל טרפ ,שדוח לכב 25-ה דע עצבל שי םולשתה תא

 ןאכמ .תואקספ דוחיאל םרוג אדמת ינמיס לוטיב יכ ונדמל 6  ףיעסב

 .הלוציפל םורגי הקספ עצמאב את ינמיס תפסוהש עבונ

 לצפל הצרנ וב םוקמה והז - תא-ו .שדוחל םילמה ןיב ןמסה תא דמעה *

 .הקספה תא

 .1א5 בצמב היהי ןמסהש גאד *

 .הקספה תא לצפל ידכ עאדמא שקה *

 .א ףיעסבש בוקנה דעומב םילמה (יוביע) תשגדה .8

 תרסהו תפסוה עוציבל ההז ,םייק ללממ יוביע תרסהו תפסוה תלועפ ןורקיע

 .(5-ו 2 םיפיעס - 7 קרפ האר) יתחת וק



- 67 - 

 ב תואה) שיגדהל ךנוצרבש הלמה לש הנושארה תואה לע ןמסה תא דמעה

 .(דעומב הלמה לש

 דחא ות ןמסה תא תמדקמו תחא תוא הבעמ הציחל לכ רשאכ ,30%8₪ שקה

 .(אתמק בצמל הליחת רובע - 4.18 הסרגב) הלאמש

 :ל"נה םינוקיתה תא תעצבש רחאל | :הצע

1 

 = ₪ א

 .([+] -ו 41/1+29) םינוקיתה תרימש אלל ךמסמה תא בוזע

 .(לגרס :ךמסמה םש) בוש ךמסמל סנכה

 .ךדבל םינוקיתה תא בוש עצבל הסנ

 .([+] -ו ע10) ןקותמה ךמסמה תא רומש

 [בוככיסש

 - ונדמל הז קרפב

 .אדמת ינמיס תפסוה י"ע - םייק ללמב חוור תורוש ףיסוהל 1.

 אמא ינמיס תקיחמ י"ע - תואקספ דחאל

 .םאדמת ינמיס תפסוה י"ע - תואקספ לצפל

 הליחת ריבעהל שי 4.18 הסרגב) 110/83 שקמ י"ע - יוביע ריסהל/ףיסוהל

 .(תמע בצמל ןמסה תא



 :ןכהפכור נררוכזכ
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 םיעובצ םיעטק לע תולועפ - 10 קרפ

 .םלש עטק תקיחמ .1

 .םיעטק תקתעה .2

 .םיעטק תרבעה 3

 .םיעטק תזזה .4

 :הכטש הר

 םהילע עצבלו ךמסמב םימיוסמ םיעטק (ריאהל) עובצל תרשפאמ לימדרוו תנכות

 .תונוש תולועפ

 :םינפוא השולשב םיעטק עובצל ןתינ

 .ות תעיבצ - 2

 .הרוש תעיבצ - 4

 .הקספ תעיבצ - 6

 ליגרת

1 

2. 

.9 

 העיבצ

 .לגרס ךמסמל סנכה

 הבישיה םוכיט ןלהל טפשמה לש הנושארה הלמה תליחת לע ןמסה תא דמעה

 :ינש םויב הכרענש

 .דחא ות תעבוצ וילע הציחל לכש ךכל בל םישו 22 לע םימעפ רפסמ שקה

 הרושה תא תעבצ וב בחורב תפסונ הרוש תעבצנ יכ בל םישו 24 שקה

 .תמדוקה

 .העיבצ בצממ תאצל ידכ ,הטרחל [-] וא ₪506 שקה
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 לכ יכ בל םישו םימעפ רפסמ 24 שקה ,ל"נה הרושה לע ןמסה תא בוש דמעה .6

 .תחא הרוש תעבוצ השקה

 שקמ תרזעב םעפה - הלועפה לע בוש רוזחו ,הטרחל [-] וא ₪56 בוש שקה .7

 .תחא תבב הלוכ הקספה העבצנ יכ בל םיש .6

 :בל םיש

 תויורשפאה לש המישר חיש-ודה תרושב העיפוה םוחת תעבצ וב בלש לכב .1

 .הז עובצ עטק לע עצבל ךתלוכיבש

 .[-] וא ₪50 ישקמ תרזעב ירשפא (הטרח) העיבצ לוטיב .2

 :העיבצ לש יקלח לוטיב 3

 םישקמה לע השקה לכ - ידמ םיבר ם*וות ע2 שקמ תרזעב תעבצ םא .א

 .(תאז הסנ) דחא ות תעיבצ לטבת הנימ* ץחו הזז

 אחו 407 םישקמה לע השקה לכ (א6 וא 24 םישקמ) עטק תעבצ םא .ב

 .תחא הרוש תעיבצ לטבת ןוילע

 לנמיה ותה תאו ,(ע6 וא 724 י"ע עובצה) םוחתב הנוילעה הרושה תא

 י"ע קר אלא ,וז הטישב לטבל ןתינ אל (22 י"ע) הרושב עובצה רתויב

 .[-] וא ₪56 שקמה
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 :דדבנו

 :ךכ הארת האצותהש ךכ ,ךמסמה ףוסל 1 ףיעס תקתעה .א

 דובכל

 ןיינבה ירייד

 תיבה דעו תבישי םוכיס :ןודנה

 :ינש םויב הכרענש הבישיה םוכיס ןלהל

 .שדוחל ח"ש 50-ל הלע תיבה דעו םולשת .1

 ,שדוח לכב 25-ה דע עצבל שי םולשתה תא

 .םיגירח

 .םיריידה י"ע תוגרדמה רדח יוקינ תונרות לע טלחוה .2

 םירקמל טרפ

 עיפו* תונרותה חול .רחא רייד תוגרדמה תא הקני עובש לכב

 תוביסהמ תחא בקע תונרותב הייחד ןכתת .תוגרדמה רדחל הסינכב

 :תואבה

 ,לויט בקע בוקנה דעומב תיבל +וחמ הייהש .א

 .תרחא הביס לכ וא

 .הלחמ .ב

 .שדוחל ח"ש 50-ל הלע תיבה דעו םולשת .1

 ,שדוח לכב 25-ה דע עצבל שי םולשתה תא

 .םיגירח

 :גנובצוכ

 .1 ףיעס תליחת לע ןמסה תא דמעה .1

 תורוש 3 תא עובצל ידכ 24 םימעפ שולש שקה .2

 .תחא השקהב הקספה תא עובצל ידכ 86 שקמ

 יתחפשמ עוריא

 םירקמל טרפ

 לע וא ,ףיעסה



3 

.4 
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 תורשפאה | .תונוש | תויורשפא | תועיפומ | ח'ש-ודה | תרושב

 .קתעה - 1 הניה חיש-ודה תרושב לאמשמ הנושארה

 .ע1 שקה :וז היצפואב רחב

 .קתעה :קולב הלאש העיפומ חיש-ודה תרושב

 .הלועפה עוציב רושיא השוריפ [+] לע השקה

 .הטרח השוריפ [-] לע השקה

 .רושיאל [+] שקה

 תא ליכמ רשא ,ינמז ךמסמ רצונ הקתעהה תדוקפ תועצמאב

 .תעבצש עטקה

 "ס | -------- "  םשה תחת טילקתה ןכותב עיפו* הז ךמסמ

 .(ךשמהב טוריפ)

 תובר םימעפ ותוא קיתעהל לכונ ,ינמז ךמסמ והזש ןוויכמ

 ,םירחא םיכמסמב וא | ,יחכונה ךמסמב הצרנש םוקמ לכל

 .הז גוסמ ךמסמ בוש רוצינש דע

 ע6 וא 24 םישקמה תועצמאב רחא עטק עבצנ םא ,רמולכ

 "ס | -------7 " לורקה ךמסמ שדחה עטקה רוצ* ,ותוא קיתענו

 .םש היהש םדוקה עטקה םוקמב

 ךמסמה | ךותב | רומשה) 1 ףיעס תא - קיתעהל ידכ

 הנורחאה הרושב ךמסמה ףוסב ןמסה תא דמעה ,("ס -------- "

 תא סינכהל הצרנ היתחתמש הרושב רמולכ - .ב.2 ףעס לש

 .עטקה

 .קתעה :העדוה עיפות חיש-ודה תרושב .ע1 שקה

 .תורוש קתעה :העדוה עיפות חיש-ודה תרושב .24 שקה

 .(הטרחל [-]) עוציבל [+] שקה

 .הטמ יפלכ לגלגתי ךסמהו שקובמה םוקמל קתעוי עטקה

 עטקה לע טבהו ןוילע %ח תרזעב הרזח ךמסמה תא לגלג

 .קתעוהש

 עצבל לכות - ףסונ םוקמל בוש עטקה תא קיתעהל ךנוצרב םא

 .תפסונ םעפ 8 דע 6 םיפיעס תא
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 :ךכ הארת האצותהש ךכ , .1 ףיעס תקיחמ .ב

 דובכל

 ןיינבה ירייד

 תיבה דעו תבישי םוכיס :ןודנה

 :ינש םויב הכרענש הבישיה םוכיס ןלהל

 .םיריידה י"ע תוגרדמה רדח יוקינ תונרות לע טלחוה 2.

 עיפו* תונרותה חול ,רחא רייד תוגרדמה תא הקני עובש לכב

 תוביסהמ תחא בקע תונרותב הייחד ןכתת .תוגרדמה רדחל הסינכב

 :תואבה

 יתחפשמ עוריא ,לויט בקע בוקנה דעומב תיבל +וחמ הייהש .א

 .תרחא הביט לכ וא

 .הלחמ .ב

 .שדוחל ח"ש 50-ל הלע תיבה דעו םולשת .1

 םירקמל טרפ ,שדוח לכב 28-ה דע עצבל שי םולשתה תא

 .םיגירח

 :גנובצוכ

 .1 ףיעט תליחת לע ןמסה תא דמעה .1

 .86 שקמ וא 24 שקמ י"ע הז ףיעס לש תורושה שולש תא עבצ .2

 .סממ שקה 3

 .קחמ :קולב :העדוה העיפוה חיש-ודה תרושב .4

 .[+] שקמ תרזעב רשא .5
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 :ךכ הארת האצותהש ךכ ,'ב ףיעס רחאל ךמסמב 'א ףיעס תרבעה .ג

 דובכל

 ןיינבה ירייד

 תיבה דעו תבישי םוכיס :ןודנה

 :ינש םויב הכרענש הבישיה םוכיס ןלהל

 .םיריידה י"ע תוגרדמה רדח יוקינ תונרות לע טלחוה .2

 עיפו* תונרותה חול ,רחא רייד תוגרדמה תא הקני עובש לכב

 תוביסהמ תחא בקע תונרותב הייחד ןכתת .תוגרדמה רדחל הסינכב

 :תואבה

 .הלחמ .ב

 יתחפשמ עוריא ,לויט בקע בוקנה דעומב תיבל ץוחמ הייהש .א

 .תרחא הביס לכ וא

 .שדוחל ח"ש 50-ל הלע תיבה דעו םולשת .1

 םירקמל טרפ ,שדוח לכב 25-ה דע עצבל שי םולשתה תא

 .םיגירח

 :תואבה תוניחבה ןמ הקתעה תלועפמ הנוש הרבעה תלועפ

 .תימעפ דח הלועפ הניה הרבעה .1

 ךמסמ) | קתעה | םירצו*  ונא | יכ | ,ונדמל | הקתעה | תלועפב

 .םימעפ רפסמ שומיש וב  אצמל | לכונ רשא | ,("ס -------- .

 עטק תחקל |ונתורשפאב היה* ,תאז תמועל הרבעה |תלועפב
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 ךמסמ רצונ אל) הלועפה המייתסה ךכבו רחא םוקמל וריבעהלו

 .(קתעה

 רחא םוקמל דחא םוקממ תיסיפ עטקה רבעומ הרבעהה תלועפב .2

 .קתעה רצונ אלו ,ךמסמב

 ומכ אלש ,ומצע ךמסמה ךותב קרו ךא עצבתהל הלוכ* הרבעה .3

 לכל ורידחהלו קתעומה עטקב שמתשהל לכונ רשא ,הקתעה תלועפב

 .הצרנש ךמסמ

 :צנובצוככ

 .'א ףיעס תליחת לע ןמסה תא דמעה .1

 .ע6 וא 24 םישקמ תועצמאב 'א ףיעס תא עבצ .2

 .(רבעה) 23 תורשפאה העיפומ חיש-ודה תרושב .3

 .ע3 שקה

 :העדוה העיפומ חיש-ודה תרושב .4

 רבעה | :קולב

 .(הטרחל [-]) רושיאל [+] שקה

 .וקחמנ אל ןה םלוא ,תעבצש תורושה ומלענ האצותכ .5

 .לוצרה םוקמל הרבעהל דע ןורכיזב תוניתממ ןה

 (16תוסז6ע) 11 עיפומ חיש-ודה תרושבש לאמש דצב :בל םיש

 עטק ונשי יכ ךריכזהל דעונ הז ןמיס | .בהבהמ

 .הרבעהל ןיתממה

 אלו בוהבהה עיפו* - הרבעהה העצוב אל דוע לכ

 .ךמסמה תא בוזעל לכות

 עטקה תא ריבעהל ךנוצרב וילאש םוקמב ןמסה תא דמעה .6

 .(הלחמ .ב :ללמה תרוש לע) ןורכיזבש

 .[+] שקמ י"ע רשאו ע3 שקה .7

 .([+] -ו א10) ךמסמה תא רומש 8
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 םיעטק תזחזה .ד

 .הרושה יבג לע םיוסמ עטק זיזהל ךתורשפאב

 ךמסמה לש רוטה בחורמ ןטק קולבה בחור םא קר תירשפא וז הלועפ

 יונש תלועפ ךמסמב העצובש רחאל רקיעב תירשפא וז הלועפ ןכל)

 .(ת5 שקמ ,ךשמהב האר - ךמסמ לש םיילאמש םיילוש

 :צנובצצוכ ןפכוא

 .ע4 שקמ תרזעב קולבה תא עבצ .1

 .(זזה) 9 שקה .2

 רשא םוקמה לא ,הלאמשו הנימ: םיצחה תרזעב ןמסה תא זזה .3

 .הרושה לש םיינמי םיילושכ הצרת וב

 .עוציבל [+] שקה .4

 .תירשפא הניא ךתשקבש רבדה שוריפ ,ףוצפצ עמשנ םא
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 ליגרת
 .הז קרפב ונדמלש המ ךמס לע אבה ליגרתה תא עצבל הסנ

 .8 קרפב תבתכ רשא בשחמ םשב ךמסמל סנכה .1

 :ךכ הארית האצותה .ךמסמה ףוסל 2 -ו 1 םיפיעס תא קתעה 2

 דובכל

 ןמכוב דוד רמ

 7 רפש בוחר

 ביבא-לת

 .נ.א

 בשחמה תרכה סרוק :ןודנה

 .06-ה תרכה אשונב סרוקה יאשונ טוריפ ןלהל

 15-05 - הלעפהה תכרעמ .1

 .הלעפהה תכרעמו בשחמה תרכה .א

 .םינושה ויביכרמו בשחמה לש יללכ רואית 1

 .םש יוניש ,הקיחמ ,הקתעה ,הגצה :םיצבקב לופיט (2

 רבעמו ןותח(ז,ם5, 60108 078407705 - םיפרג הגוצת ירקב יגוס (

 .םהיניב

 :תוינוציח תודוקפ (4

 .שדח קסיד תרשכה -

 .םיטקסיד תקתעה -

 .ונוקיתו טקסיד תקידב -

 .םיטקסיד ןיב האוושה -

 .םינושה ויביכרמו בשחמה לש יללכ רואית (1

 .םש יוניש ,הקיחמ ,הקתעה ,הגצה :םיצבקב לופיט (2
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 :ךכ הארית האצותה .ךמסמה שארמ 2-ו 1 םיפיעס תא קחמ .3

 דובכל

 ןמכוב דוד רמ

 7 רפש בוחר

 ביבא-לת

 בשחמה תרכה סרוק :ןודנה

 .ק6-ה תרכה אשונב סרוקה יאשונ טוריפ ןלהל

 115-205 - הלעפהה תכרעמ .1

 .הלעפהה תכרעמו בשחמה תרכה .א

 00008 6247111605 - םיפרג הגוצת ירקב :גוס (8

 .םהיניב

 :תוינוציח תודוקפ (4

 .שדח קסיד תרשכה

 .םיטקסיד תקתעה

 .ונוקיתו טקסיד תקידב

 .םיטקסיד ןיב האוושה

 .םינושה ויביכרמו בשחמה לש יללכ רואית 1

 .םש יוניש ,הקיחמ ,הקתעה ,הגצה :םיצבקב לופיט (2

 רבעמו 6
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 :ךכ הארית האצותהש ידכ ,ךמסמה ףוסל 4 ףיעס תא רבעה .4

 דובכל

 ןמכוב דוד רמ

 7 רפש בוחר

 ביבא-לת

 .נ.א

 בשחמה תרכה סרוק :ןודנה

 .26-ה תרכה אשונב סרוקה יאשונ טוריפ ןלהל

 115-005 - הלעפהה תכרעמ .1

 .הלעפהה תכרעמו בשחמה תרכה .א

 601008 6242111065 - םיפרג הגוצת ירקב יגוט (3

 .םהיניב

 .םינושה ויביכרמו בשחמה לש יללכ רואת (1

 .םש יונש ,הקיחמ ,הקתעה ,הגצה :םיצבקב לופיט (2

 :תוינוציח תודוקפ (4

 .שדח קסיד תרשכה

 .םיטקסיד תקתעה

 .ונוקיתו טקסיד תקידב

 .םיטקסיד ןיב האוושה

 רבעמו זמ,



 :ךכ הארת האצותה ידכ ,שדחמ םיפיעסה ירפסמ תא רדס .5

 דובכל

 ןמכוב דוד רמ

 7 רפש בוחר

 ביבא-לת
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 בשחמה תרכה סרוק :ןודנה

 .ק0-ה תרכה אשונב סרוקה יאשונ טורפ ןלהל

 115-2005 - הלעפהה תכרעמ .1

 .הלעפהה תכרעמו בשחמה תרכה .א

 00108 674211165 - םיפרג הגוצת ירקב יגוס (1

 .םהיניב

 .םינושה ויביכרמו בשחמה לש יללכ רואית (2

 .םש יוניש ,הקיחמ ,הקתעה ,הגצה :םיצבקב לופיט (3

 :תוינוציח תודוקפ 4

 .שדח קסיד תרשכה

 .םיטקטיד תקתעה

 .ונוקיתו טקסיד תקידב

 .םיטקסיד ןיב האוושה

 .([+] -ב רשאו 210 שקמ י"ע) ךמסמה תא רומש .4

 רבעמו 106155,
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 זכוכיטו

 - ונדמל הז קרפב

 :םיעטק לע תולועפ עצבל

 .ע1 - םוקמל םוקממ םיעטק קיתעהל .1

 .03 - םוקמל םוקממ םיעטק ריבעהל .2

 .פטע - םיעטק קוחמל | 3

 .ע9 - םיעטק טזהל | 4
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 ךמסמ רודיס - ע5 שקמ - 11 קרפ

 :ןקהפ ור נררוכזכ

 .ךמסממ עטק לש םיינמ* םי:לוש תרצה .1

 .םלש ךמסמ תרצה .2

 .הקספ רודיס .3

 .ונממ קלח וא ,ךמסמ רדסל וניה לימדרווב 85 שקמ לש ודיקפת

 םישת אל םא .(אמעק וא 1א5) ןמסה בצמ לע דיפקהל דאמ בושח 25 שקמ םע הדובעב

 ,תויופצ יתלב תואצות לבקל לולע התא איהשלכ הלועפ עוציב תעב ןמסה בצמל בל

 .ךמסמה תינבת סרה ידכ דע

 :צצובצצוכ

 ךמסממ עטק לש םיינמי םיילוש יוניש .1

 .לגרס ךמסמל סנכה .א

 .ךסמה ןימיל ,2-ו 1 םיפיעס תא דימצהל וננוצרב .ב

 :ךכ הארנ ללמה ,ןוקיתה ינפל

 דובכל

 ןיינבה ירייד

 תיבה דעו תבישי םוכיס :ןודנה

 :ינש םויב הכרענש הבישיה םוכיס ןלהל
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 .םיריידה י"ע תוגרדמה רדח יוקינ תונרות לע טלחוה ...

 עיפו* תונרותה חול ,רחא רייד תוגרדמה תא הקני עבש 4
 תוביסהמ תחא בקע תונרותב הייחד ןכתת .תוגרדמה רדחל הסינכב......

 :תואבה......

 .הלחמ 2

 יתחפשמ עוריא ,לויט בקע בוקנה דעומב תיבל +וחמ הייהש 2

 .תרחא הביס לכ וא 4

 .שדוחל ח"ש 50-ל הלע תיבה דעו םולשת.....

 םירקמל טרפ ,שדוח לכב 25-ה דע עצבל שי  םולשתה תא...

 .םיגירח......

 :ךכ האריי ללמה ןוקיתה רחאל

 דובכל

 ןיינבה ירייד

 תיבה דעו תבישי םוכיס :ןודנה

 :ינש םויב הכרענש הבישיה םוכיס ןלהל

 .םיריידה י"ע תוגרדמה רדח יוקינ תונרות לע טלחוה..2

 הסינכב עיפו* תונרותה חול ,רחא רייד תוגרדמה תא הקני עובש לכב

 :תואבה תוביסהמ תחא בקע תונרותב הייחד ןכתת .תוגרדמה רדחל

 .הלחמ .ב

 לכ וא יתחפשמ עוריא ,לויט בקע בוקנה דעומב תיבל *צוחמ הייהש .א

 .תרחא הביט

 .שדוחל ח"ש 50-ל הלע תיבה דעו םולשת..1

 .םיגירח םירקמל טרפ ,שדוח לכב 25-ה דע עצבל שי םולשתה תא
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 :צנןבצוככ

 תרושב 1 רוט) ללמה ליחתיש ךנוצר ובש רוטב ןמסה תא דמעה .א

 .ןמסה בצמל תובישח ןיא העיבצ תדוקפב .(1 ףיעס

 .60 רוט דע הרושה לכ תא עבצו שורדה םימעפה רפסמכ 2 שקה .ב

 2 -ו 1 םיפיעס תא עובצל ידכ ,שורדה םימעפה רפסמכ 4 שקה .ג

 .(הנשמה יפיעס ללוכ)

 .(הטרחל [-]) [+] -ב רשאו 85 שקה .ד

 .ךסמה ןימיל קר אלו ,לאמשל םג ללמ זיזהל ןתינ ןפוא ותואב .ה

 .([+] -ו ע10) ישארה טירפתל רוזחו ךמסמה תא רומש .ו

 :הלועפה ןורקיע

 לפ לע םייתסי ןכיהו ללמה ליחתי ןכיה םירידגמ ונא השעמל

 .הרושה

 םלש ךמסמ תרצה .2

 בצמל טרפ ,הקספ רודיס תלועפ עוציבל ההז וז הלועפ עוציב :הרהזא

 ! ךכ לע דפקה .א5 בצמב וניה וז הלועפבש ןמסה

 שי .60 היה: ףדה בחור יכ ונעבק הזחמ ךמסמה תא הנושארל וענב רשאכ

 לשמל היה: ובחורש טילחהלו בתכנש רחאל ךמסמה תא רצהל ונתורשפאב

.0 

 :צוובצוכ

 .הזחמ ךמסמל סנכה .א

 .50 רוטב ,ךמסמה לש הנושארה הרושב ןמסה תא דמעה .ב

 רוטה רפסמ עיפומ 4.18 הסרגב) עדימה תרושב םושר רוטה 'סמ

 .(חיש-ודה תרושב

 .א₪ תויהל ךירצ ןמסה בצמ .ג



3 
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 .קפ שקה .ד

 :העדוה העיפוה חיש-ודה תרושב .ה

 [-] [+] | --ל <-  :םיילאמש םילוש

 רוטמ ןמסה םוקימ תא הז בלשב תונשל ונתורשפאב שי - --< >-- 

 .הלאמש וא הנימ* םיצחה תזזה י"ע ,רחא רוטל 0

 .ךמסמה תבחרה/תרצה תלועפ עוציב רושיא - [+]

 .הטרח - [-]

 .רושיאל [+] שקה .ו

 :האצותה

 .הטמ יפלכ לגלגתמ ךסמהו ףוצפצ עמשנ

 .ךמסמה תיתחתב ןמסה אצמנ הלועפה עוציב םותב

 .תעכ ךמסמה בחור תא קודבו ךמסמה שארל הלע

 .([+] -ו 810) ותוא רומשו ךמטמהמ אצ .ז

 הקספ רודיס

 :דעי .א

 :הקספב

 | ה
 לכ ונבר ,בירל ונלחתה .תמייק יתייה אל וליאכ ורוסל רזח אוה]
 !ימצע תאו ךתוא גורהא ינא !סאמנ !יד" רמא אוה םואתפש דע ךרדה|
 ונרדרדתהו הגהה תא בבוס אוה "!דימתל םעפ וללה םייחה םע רומגנו|
 ...רהה דרומב|



 .ב

 .ג

 .ד

- 85 - 

 :ךכ הארית האצותהש ידכ ,ללמ ףיסוהל וננוצרב

 לכ ונבר ,בירל ונלחתה .תמייק יתייה אל וליאכ ורוסל רזח אוה

 !ימצע תאו ךתוא גורהא ינא !סאמנ !יד" רמא אוה םואתפש דע ךרדה

 םע רומגנו עסינ זא ,הלופכ הבהאו םילופכ םייח םע דדומתהל יל השק

 דרומב ונרדרדתהו הגהה תא בבוס אוה "!דימתל םעפ וללה םייחה

 ...רהה

 .הזחמ ךמסמל סנכה

 .לוצרה ללמה תא סינכהל ידכ הדובע תרוש הליחת חתפ

 .(2 'סמ הרוש) הקספה לש הינשה הרושה לע ןמסה תא דמעה (1

 .תמפס בצמל ןמסה תא רבעה (2

 .תחא םעפ םאשא שקה (3

 :ךכ הארית האצותה

 לכ ונבר ,בירל ונלחתה | .תמייק יתייה אל וליאכ ורוסל רזח אוה

 !ימצע תאו ךתוא גורהא ינא !סאמנ !יד" רמא אוה םואתפש דע ךרדה

 א 6 6 ₪ 5 4 ₪5 ₪55 ₪ 2.5 5 2-93 909% 99% א ₪

 ונרדרדתהו הגהה תא בבוס אוה "!דימתל םעפ וללה םייחה םע רומגנו

 ...רהה דרומב

 :אבה ללמה תא שקה החתפנש הרושה תליחתב

 עסינ זא ,הלופכ הבהאו םילופכ םייח םע דדומתהל יל השק

 !! רוכז

 .םאדמא שיקת לא השקהה םויסב



 .ה

 .זז

 .ח
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 :ךכ הארית האצותה

 לכ ונבר ,בירל ונלחתה | .תמייק יתייה אל וליאכ ורוסל רזח אוה

 !ימצע תאו ךתוא גורהא ינא !סאמנ !יד" רמא אוה םואתפש דע ךרדה

 עסינ זא ,הלופכ הבהאו םילופכ םייח םע דדומתהל יל השק

 ונרדרדתהו הגהה תא בבוס אוה "!דימתל םעפ וללה םייחה םע רומגנו

 ...רהה דרומב

 ןתינו הרצק הסנכוהש השדחה הרושהש ןוויכמ הקספה תא רדסל שי

 .ה*:תחתמש הרושהמ ללמ הילא ריבעהל

 .זא5 בצמב היהי ןמסה יכ גאד

 .ת5 שקה

 :ךכ האריתו הרדתסה הקספה

 לכ ונבר ,בירל ונלהתה | .תמייק יתייה אל וליאכ ורוסל רזח אוה

 !ימצע תאו ךתוא גורהא ינא !סאמנ !יד" רמא אוה םואתפש דע ךרדה

 םע רומגנו עסינ זא ,הלופכ הבהאו םילופכ םייח םע דדומתהל יל השק

 דרומב ונרדרדתהו הגהה תא בבוס אוה "!דימתל םעפ וללה םייחה

 ...רהה

 :הלועפה ןורקיע

 ריבעהל הנכותה הסנת ,ע5 םישיקמו תמיוסמ הקספ לע דמוע ןמסה רשאכ

 .ןרובע םוקמ היהי םא ,ןהילעמש תורושל תומדוק תורושמ םילמ

 .הפוס דעו הקספה תליחתמ השענ םילמ סוחדל ןויסנה

 אל דיפקהל שי טסקט תביתכ תעב ,םינושארה םיקרפב ונשגדהש יפכ ,ןכל

 דיתעב לכונש ידכ ,הקספ עצמאב אשת ינמיס רוציל אלו אמא שיקהל

 .ךכב צופחנ םאב תואקספה תא רדסל
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 1! הרהזא

 אצמנ ןמסהש העשב ,הקספ רודיס הניה הרטמה רשאכ 05 שיקהל איה הצופנ תועט

 .אמפ בצמב

 :האבה הקספה תא רדסל וניצר הז קרפבש 3 ףיעס לוגרת תעב

 לכ ונבר ,בירל ונלחתה .תמייק יתייה אל וליאכ ורוסל רזח אוה

 !ימצע תאו ךתוא גורהא ינא !סאמנ !יד" רמא אוה םואתפש דע ךרדה

 םע רומגנו עסינ זא ,הלופכ הבהאו םילופכ םייח םע דדומתהל יל השק

 דרומב ונרדרדתהו הגהה תא בבוס אוה "!דימתל םעפ וללה םייחה

 ...רהה

 תיארנ התיה האצותה ,לשמל 6 רוטב (1א5 בצמב אלו) תחס בצמב היה ןמסה םא

 :ךכ

 רזח אוה

 ורוסל

 וליאכ

 יתייה אל

 .תמייק

 ונלחתה

 ,בירל

 לכ |ונבר

 דע ךרדה

 םואתפש

 רמא אוה

 !:ד"

 !סאמנ

 ינא

 גורהא

 תאו ךתוא
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 !ימצע

 יל | השק

 דדומתהל

 םייח םע

 םילופכ

 הבהאו

 ,הלופכ

 עסינ זא

 רומגנו

 םייחה םע

 םעפ וללה

 "!דימתל

 בבוס אוה

 הגהה תא

 ונרדרדתהו

 דרומב

 ...רהה

 ועבקנ ,הקספ רדסל םוקמב .אמע בצמב היה ןמסהש ןויכמ הלבקתה וז האצות

 .6 רוטב םיילאמש םיילוש

 :םינפוא ינשב הייעבה לע רובגל ןתינ

 שקמ תרזעב רשאל שקבתת ,2ע5 לע השקה רחאל ,ךמסמ תרצה עוציב תעב 1

[+]. 

 עצבתמ ,ע5 לע השקהה רחאל דימ ,הקספ רודיס עוציב תעב ,תאז תמועל

 .רודיסה

 .תויועט ענמת ךכבו לדבהה תא דמל

 :אבה ןפואב הנקתל ןתינ התשענ תועטהש הרקמב

 הצרנ וב רוטב ןמסה תא ביצהל ונילע ,ךמסמ תרצה תעב יכ ונדמל

 .ךמסמל שדח בחור עובקל
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 .ןפוא ותואב לעפנ ךמסמה תא ביחרהל ידכ

 :ןכלו 6 בחורל ךמסמה תא השעמל ונרצה ונתועטב

 .א

 .ב

 :הרעה

 [בו-:כישנ

 .ךמסמה לש הנושאר הרושב ,60 רוטב ןמסה תא דמעה

 .[+] -ב רשאו ת5 שקה

 ,ךמסמה ףוסל דעו ןמסה דמוע הב הרושהמ לחה תעצבתמ הלועפה

 ןמסה תא דמעה ,םלש ךמסמ ביחרהל וא רצהל ךנוצרב םא ,ןכל

 .ךמסמה שארב

 - ונדמל הז קרפב

 .תמע בצמב 295 - ונממ קלח וא םלש ךמסמ ביחרהל/רצהל .1

 לע השקהו (ע2) העיבצ - ךמסמב עטק לש םינמ* םיילוש ביחרהל/רצהל .2

 .ע5

 .1א5 בצמב 25 - הקספ רדסל 3
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 הספדה - 12 קרפ

 :ןלהשפהר נררוכזכ

 .הספדהב עיפויש יפכ ךמסמה תרוצ יבגל םיקוח תעיבק .1

 .םידומעל ךמסמ תקולח .2

 .תספדמל ךמסמ רוגיש .3

 .הספדה יכמסמ תריצי .4

 :םימידקמ םיבלש רפסמ עצבל שי ,הספדהל בתכמ חלשנ סרטב

 .דומיע ?נותנ ךסמב םינותנ תעיבק .1

 .םידומעל ךמסמ תקולח .2

 דווכיג) יבוצרכ ךסטוכ

 יפוא לע טולשל ךל ורשפאי רשא | ,תונוש תויצפוא ךינפל ועיפו* הז

 הרושל הרוש ןיב קחרמה ,דומעב תורוש רפסמ ,םידומע רופסמ

 ךסמב

 ןוגכ ,הספדהה

 .'וכו

 :דומיעה ינותנ ךטמל סנכהל ידכ

 .ישארה טירפתה ךותמ "טילקת ןכות" היצפואב רחב .1

 שי .(ונלש אמגודב לגרס) סיפדהל ךנוצרב ותוא ךמסמה לע ןמסה תא דמעה .2

 .ר גוסמ ךמטמה לע ןמסה תא דימעהל

 .[5] םיימעפ שקה .3



 :אבה ךסמה לבקתמ 4.5 הטרגב

 רוט בחור
 הקספ תסינכ
 :ול*ימ ות
 םי'צניא-יאצחב ףדה לדוג

 ןימימ 6 הלעמלמ :םיילוש
 דומעב טסקט תורוש רפסמ
 (6/8) תיכנא תורוש תופיפצ
 (1-6) תורוש חוויר

 (ל/כ) תונוילע :תורתוכ
 (3/2/1-ל/ת/ע) :םידומע רורפס

 ןושאר דומע רפסמ

 הססת10:1ע תוא גוס

 (ףילחהל (( )
 א:

 10 תיקפא תופיפצ

 :אבה ךסמה לבקתמ 4.18 הסרגב

 ' נו תכנ

 םי'צניא-יאצתב ףדה לדוג

 ןימימ 6 הלעמלמ :םיילוש
 דומעב טסקט תורוש רפסמ
 (6/8) תיכנא תורוש תופיפצ
 (1-4) תורוש חוויר
 וטוטוס[שוס | טסקטל תורתוכה ןיב חוורמה

 :םידומע תורתוכ

 :םידומע רורפס

 (ש/* /ח/מ/פ) רורפסה םוקמ

 (ף:לחהל +() תויתוא
150 

 גוס

 תיקפא תופיפצ

 י נור תכנ

 וטוס(פוס|₪ ₪

5 
2 
1 

 ןמת10:2ע

 תטמהת10 :5ע

10:28 

 עאס10 :5א

 (ח/מ/פ-ל/ת/ע)
 ל (3/2/1-ל/ת/ע)

 :1ע

 :1א

 ןמ0
 א
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 ד ו מ י ע

 טסקטל תורתוכ ןיב חוורמ

 דומעב םירוט 'סמ
 םירוט ןיב חוורמ
 (ל/כ) תורוש ןוזיא
 ליבומ -ות
 ליבומ-ות חוויר
 (ל/כ) דידב ריינ ןיזמ
 םוצמיצ םרוג

 (ל/כ)  :תונותחת

 (ש/י /ח/מ/פ) םוקמ
 (ל/כ) ותוא סיפדהל

 ומח10 : בע

 וממת10 :6ע
 א :3א

 א01.10 : 6א

 ד ו מ י ע

 60 אוה רוטה בחור
 דומעב םירוט 'סמ

 םירוט ןיב חוורמ
 (ל/כ) תורוש ןוזיא
 ליבומ-ות חוויר
 (ל/כ) דידב ריינ ןיזמ

1 
 :ןושאר דומע רפסמ

 (ל/כ)

 :3ע

 ותוא סיפדהל מ

 1חטמת10 :2ע

 וא01.10 : 2א

 3 ל :2

 - יפ|צ |ןפ|- ןט ןתו=|א₪

 ןצ |ט ןצ |

 ימה10 :1ע
 ממת10:ךץע

 תאס.10:5א
 תא610:7א

 ןצץ וס ןט אתו =

 ןצ!=|ש

 :3ּא
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 י"ע ומצע ךמסמה ךותמ םג דומיע ינותנ ךסמל סנכהל ןתינ 4.5 הסרגב :הרעה

 .67א1+27 לע השקה

 :םירחא םיללכ םנשי הז ךסמל

 .וב םירתומה םיכרע םימייק הדש לכל .אוהש ןותנ לכ םושרל לכות אל

 אבה הדשל םדקתהל לכות אלו ,האיגש העדוהה עיפות רוסא ןותנ םושרתש הרקמב

 .לוגשה ןותנה תא הנשתש דע

 בשחמה לש הקידב ךרעת ,ךסמהמ תאצל שקבתו םישורדה םינותנה לכ תא הנשתש רחאל

 תרושב העדוה עיפות ,ולאכ ויה םא ,תשקהש םינותנב תוריתס רתאל הסנת רשא

 .בהבהל ולחי וז תועטב םירושקה תודשה לכו ,חיש-ודה

 רומשל בוש הסנו ותוא ןקת ,(בוהבההמ םלעתה) ונקתל שיש הדשל רובע :ןורתפ

 .ךסמה תא

 דומיעה ינותנ ךסמב העונת

 .םאדמת שקמ י"ע - הדשל הדשמ הציפק .1

 .הז ד +אאדמא םישקמה י"ע - םדוק הדשל הרזח .2

 לע שיקתו ןורחאה הדשב היהי ןמסה םא רמולכ .תירוזחמ הניה ךסמב העונתה .3

 .האלה ןכו ךסמה שארל בוש ןמסה רוזחי ,אבה הדשל רובעל ידכ ₪א738 שקמ

 .תורפס שלש לש השקה ךל םירשפאמ רשא םינותנ םנשי .4

 תרזעב) ןמסה תא דימעהל דפקה ,דבלב תורפס יתש ןב רפסמ שיקהל ךנוצרב םא

 שיקהל לחתה וא ,ןותנה תא םושרו תורשעה תרפס לע (הלאמשו הנימי םיצח

 .האיגשכ ןותנה בשחי* תרחא ,0 -ב רפסמה תא לחתהו תואמה תרפסמ



- 93 - 

 ןשכזכ:ר יבונצרב

 ליעפ םיכרע רבסה ןותנה

 הסרגב םירתומ ךסמבש

 4. 1-28 תחתפ רשאכ תרחבש ףדה בחור רוטה בחור

 8 .הנושארל הז ךמסמ

 ןותנ והז ,4.18 הסרגב
 ןתינ וניאו דבלב הגוצתל
 .יונישל

 (ק9) דומיעה

 5 ות לכ |ךמסמב שיקנ רשאכ רדחויש ותה :ולימ ות

 .7גמ שקמ לע

 .5 וטרווק ף-2 .ףדה ךרוא ףדה לדוג

 1 גוסמ ף 4 :אצחב

 .8 םי'צניא
 סיפדמ התא םא
 םושר - תוקבדמ
 הבוג תא
 :אצחב הקבדמה
 .םי'צניא

 םא :אמגודל
 2" ההבוג
 84 :ןאכ םושר

 1.5 0-9 לכב ורדחויש םיחוורה רפסמ הקספ תסינכ

 1.18 הסרגב חוור שקמ לע שיקתש םעפ

 אשונ םייק .השדח הרוש תליחתב
 אוחמ הז
 *:נ)ותנ ךסמל

 ריאשהל תוקיר תורוש המכ

 .טסקטה בתכי* םרטב ףדה שארב
 םיילוש

 הלעמלמ

 ריאשהל ךנוצרבש םיוותה רפסמ

 םרטב םיילושכ ףדה ןימימ

 .טסקטה ספדוי

 ןימימ םיילוש
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 ליעפ םיכרע ןותנה
 הסרגב םירתומ ךסמבש

 1-6 .דומעב וספדויש תורושה רפסמ תורוש רפסמ
 טסקט תורושל איה הנווכה דומעב טסקט 8

 5 8 וא 6
1.8 

 5 ו

 ןובשחב םיחקלנ אל ,דבלב
 דומע ירפסמו תורתוכ

 :4.18 הסרגב
1-4 

 .םה ףא םיספדומה
 תוויר הדשב יולת הז ןותנ
 .ךשמהבש תורוש

 תורוש תופיפצ

 תיכנא

 .'צניאב תורושה רפסמ

 הדשב אוה ףא יולת הז ןותנ
 .תורוט חוויר

 הרושל הרוש ןיב חוורה תורוש חוויר
 .טסקטב

 חוור *צח - 1

 ליגר חוור -

 :צחו חוור -

 לופכ חוור

 תורוש 2.5 לש חוור -
 שלושמ חוור -

 ו

 סו\ה 6 ₪

 ן*:ב חוורמ

 טסקטל תרתוכ

 ךנוצרב םא קר יטנוולר
 (15 קרפ) תורתוכ סיפדהל

 םירוט רפסמ

 דומעב

 תוקבדמל רקיעב יטנוולר
 בותכ ךמסמ קלחל ןתינ
 בותכ טסקט .תודומע רפסמל
 רמולכ ,דחא רוט כ"דב ליכמ
 םיחוור אלל בתכנ טסקטה
 .הרושה ג"ע תוציפקו

 ונא ,תוקבדמ תנכה תעב
 :דכ ולא תוציפקל םיקוקז
 לע הקבדמל הקבדממ רובעל
 .הרושה יבג

 הרושב תוקבדמ 5 ךנוצרב םא
 5 - ןאכ םושר
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 ליעפ םיכרע רבסה ןותנה

 הסרגב םירתומ ךסמבש

 .ןותנ לכ

 :הלבגמ

 לש םוכיס

 + םירוט 'סמ

 + רוט בחור

 ןימימ םיילוש

 לכי וניא

 הובג תויהל

 :רשפא בחורמ

 הספדהל

 .ךלש תספדמב

 ןיב חוורמ

 םירוט

 תורוש ןוזיא

 5 הרוש הצקמ ליבוי רשא חוורה ליבומ ות
 (25 קרפ) והנשמל דחא

 5 וסנכי רשא םיחוורה רפסמ ות חוויר
 318 םיליבומ םיוות ינש לכ ליבומ

 .םיכומס

 ריינ ןיזמ
 דידב

 ןותנל ךשמהכ אב הז ןותנ

 :טנוולר הז ןותנ םג .םדוקה

 .תוקבדמל רקיעב

 ןיב חוורה והמ עובקל שי

 .רוטל רוט

 8 = \ת =

 טסקטה - אל .לאמש דצמ תורוש רושי
 :פכ ספדוי :ןה ורשוי:י אל רשא תורוש

 הארנ אוהש ןפוסב רשא תורוש -
 ,ךסמה לע .םאעמת | ןמיס

 רושי אלל ("7) תוזכרוממ תורוש -
 בור - ןכ| לאמשל תודמצומ תורוש -

 טסקטה תורוש .(ת7) הרושה
 לע "וחרמי*"

 הרושה יבג
 דצב ורשוייו

 ר**נ לע ספדוי טסקטה םאה

 .דידב רי*נ וא ףיצר

 :)שמ רשא ריינ)-ףיצר ריינ

 :פדו םירוח םנשי וידיצ

 .הזל הז םירבוחמ ריינה

 תנוכמ לשכ ריינ-דידב ריינ

 הזכ ריינ לע הספדה .הביתכ

 ןיזמ - דחוימ ןקתמ תשרוד

 .ד:דב ריינ
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 ןותנה
 ךסמבש ליעפ םיכרע
 הסרגב םירתומ

 םילמה ןיב חוורמה תעיבק םוצמצ םרוג
 .הרושה יבג לע
 ,תורוש ןוזיא עבקנ רשאכ
 :בג לע םילמה "תוחרמנ"
 ןהיניב םירצונו הרושה
 חווירה והז - 100 .םיחוור
 םרוגש לככ .יטרדנטסה
 ןטק ךכ ,רתו* ןטק םוצמצה
 .תוו*רה םג

 ןנשי רשאכ קר יטנוולר תורתוכ
 .(15 קרפ) ךמסמב תורתוכ םידומע

 ומקומי ןכיה ןייצל שי
 ותיתחתב ,ףדה שארב ,תורתוכה
 .םהינשב וא
 (* הלבטה ףוסב רבסה האר)

5 1-00 

 ןיא - ל

 תורתוכ
 ןוילע - פע

 :מינפ
 ןוילע - מע

 זכרמ
 ןוילע - חע

 י)וציח
 ןותחת - פת

 ימינפ
 ןותחת - מת

 זכרמ
 ןותחת - חת

 ינוציח
 רבסה האר)

 (הלבטה ףוסב

 שי - ןכ ןנשי רשאכ קר יטנוולר תורתוכ
 תורתוכ .(15 קרפ) ךמסמב תורתוכ /תונוילע
 ןיא - אל תורתוכ שי םאה ןייצל שי תונותחת

 תורתוכ ףדה שארב תונותחתו תונוילע
 .ופוסבו
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 ליעפ םיכרע רבסה ןותנה

 הסרגב םירתומ ךסמבש

 5 ןיא - ל ןכ םאו םידומע ררפסל םאה רורפס

 358 רורפס .ןכיה םידומע
 ןו:לע - ןע "ל" בותכל שי רורפס ןיא םא

 1 הרוש בותכל שי רורפסט שי םא

 ןוילע - 2ע "ע" ,םיוות 2 לש ףוריצ

 2 הרוש (ןותחת) "ת" וא (ןוילע)
 ןוילע - 3ע .3,2,1 תורפסהמ תחאו
 3 הרוש (** הלבטה ףוסב רבסה האר)

 ןותחת - 1ת

 1 הרוש

 ןותחת - 2ת
 2 הרוש

 ןותחת - 3ת

 3 הרוש

 5 ש,*:,ה,מ,פ ףיעסב הרחבנש הרושב םוקמה | רורפסה םוקמ

 8 רפסמ ספדוי ובש םדוקה
 טוריפ האר) .דומעה

 הלבטה ףוסב
9% 

 5 0-9 דומעה לבקי ותואש רפסמה דומע רפסמ

 418 הז הרקמ .ספדויש ןושארה ןושאר
 תבתכ םהב םיבצמל ישומיש

 ותוא תקליחו ךורא דאמ טסקט

 רופסמש ךנוצרב .םיכמסמ 2-ל

 ףצרב ספדו* *נשה ךמסמה

 הדשב .ןושארה ךמטמל ךשמהכ

 .תאז עובקל ךתורשפאב שי הז

 דומעה רפסמ תא סיפדהל םאה

 רפסמל גוהנ כ"דב ? ןושארה

 .2 רפסמ דומעמ לחה

 ותוא סיפדהל



 :רבסה

% 

 ןותנה

 ךסמבש

 תויתוא יגוס

 תופיפצ

 תיקפא
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 םיכרע

 םירתומ

 תספדמב יולת

 ליעפ

 הסרגב

5 
3508 

 'סמ דחא ךמסמל עבוקל ןתינ

 תונטק ,תולודג) תויתוא יגוס
 .('וכו תוליגר
 ךמסמ לכ לוכי 3.5 הסרגב

 .תויתוא יגוס [ ליכהל
 ךמסמ לכ לוכי 4.18 הסרגב

 .תויתוא יגוס 3 ליכהל

 (24 קרפ האר - תויתוא ילדג)

 5 ןתינ הז הדש גוס לש 'צניאב םיוותה 'סמ
 4.8 :וןנישל ןותנה לש ,ךמסמב ליגרה תואה
 הסרגב .1ע תוא גוסב םושרה
 .דבלב 4.18 |הרחבנ ,תוא גוסב םא :אמגודל

 שי ,ע₪מַתַָס תוא גוס
 תיקפוא תופיפצ הדשב םושרל
- 10. 

 גוס הרחבנ ,תוא גוסב םא
 םושרל ש* ,5 תוא

 תא תיקפוא תופיפצ הדשב
 .5 - רפסמה
 תונשל ךרוצ ןיא כ"דב

 אוהש ןוויכמ הז ןותנ
 .םאתהב ודבל ןכדעתמ

 ףדה תיתחתב וא (ןוילע) ףדה שארב בתכהל תולוכ* םידומע תורתוכ

 .(ןותחת)

 תויתואה שולש ןיבמ תחא ,תפסונ תוא םושרל שי ת וא ע תויתואל ףסונב

 :תואבה

 .םידומעה לש ימינפה ודיצ לא דמצות תרתוכה - 5

 םייגוז יא םידומעבו לאמש דצמ רפסמה םשרי םייגוז םידומעב

 .ןימ* דצמ



- 99 - 

 .הרושה זכרמב םשרת תרתוכה - מ

 .ינוציח - ח

 םי:גוז *א םידומעבו ןימ* דצמ רפסמה םשרי םייגוז םידומעב

 .לאמש דצמ

 .םיקלח השולשל קלוחמ הספדה ףד לכ שש

 תורתוכ רובע תורוש 3

 םידומע רופסמו

 ך מ ס מ ה ף ו ג

 (טסקט)

 תורתוכ רובע תורוצ 3

 םידומע רופסמו

 ותיתחתבש תורושה שולשו ףדב |תונוילעה תורושה שולש
 .םידומע רופסמו תורתוכ

 .3 וא 2 ,1 יוהיז רפסמ שי הרוש לכל

 רובע תורומש
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 .וז הרטמל הניוצש הרושב דומע רפסמ םוקימל תויורשפא 5 ןנשי | ***

 חתפ) .םידומעה לש ימינפה דצה לא דמצו* רורפסה .ימינפ -- פ
 .(הנווכה המל ןיבתו רפס

 -םייגוז יא םידומעבו לאמש דצמ רפסמה םשרי* םייגוז םידומעב
 .ןימי דצמ

 .דומע לכ לש הרושה זכרמב םשריי דומעה רפטמ | - מ

 .ינוציח | - ח

 םייגוז יא םידומעבו ןימ* דצמ רפסמה םשרי: םייגוז םידומעב

 .לאמש דצמ

 .הרושה ןימימ םשרי* דומעה רפסמ | - י

 .הרושה לאמשמ םשריי דומעה רפסמ | - ש

 דומיע ינותנ ךסממ האיצי

 :םינפוא 2 -ב הז ךסממ תאצל ךתורשפאב שי ,םישורדה םייונישה רחאל

 םינותנל םאתהב עצובת טסקטה תספדה .ךסמה תרימשל םורגת 910 לע השקה .1

 .תינישש

 .הטרח - [-] לע השקה .2

 .םיירוקמה םינותנל םאתהב קפות הספדההו ורמש** אל םייונישה
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 ורכידדווכגול וכצקזכ:ר נרקולור

 פל םידומעל וקלחלו ךמסמל סנכהל שי ,דומיעה ינותנ ךסממ האיציה רחאל

 לגתנ ךסמל תסנכנ םא - 4.5 הסרגב) דומיעה ינותנ ךסמב ונבצהש תושירדה

 רבכ התאש ןויכמ ךמסמל סנכהל ךרוצ ןיא ,67א1+07  םישקמה תרזעב דומיעה

 .(וכותב

 לח* תורוש 20 לכ רמולכ ,דומעב טסקט תורוש 20 ליגרתה ןעמל ונעבק ,רוכזכ

 .שדח דומע

 רפסמל בל םיש .הטמ יפלכ ןותחת %ח תרזעב ותוא זזה ךמסמה שארל ןמסה תא אבה

 .ןותחתה א\חה לע הציחל לכב עדימה תרושבש הרושה רפסמלו דומעה

 .20 הרוש תא תרבעש רחאל םג 1 'סמ דומעב אצמנ ךמסמה לכ יכ ,בל םיש

 .דבלב תורוש 20 ליכי דומע לכש ןוכדע לח אל ,רמולכ

 ךסמב ונסנכהש םייופשה ןיב רשקל ידכ תודוקפ רפסמ עצבל שי יכ עבונ ןאכמ

 .ומצע טסקטה ןיבל דומיעה ינותנ

 :עצבנ ןתואש תולועפה ןורקיע תא ןיבהל הסננ ,עוציבב ליחתנש ינפל

 תורוש 20 לכבש ךכ ,יתורירש ןפואב םידומעל ךמסמה תא קלחנ הליחתב .1

 .שדח דומע לחיו ךמסמה "עטקיי"

 אל רשא תורושב דומעה עטק** םהב םירקמ ויהי - ופכ דומיע עצבנ .2

 קרפה ןכותו דחא דומעב עיפות שדח קרפ לש תרתוכ לשמל ,ונל ואריי

 .אבה דומעב

 תיתורירש הקולח בוש עצבל ונלע הבוח ,הזכש יופכ דומיע לכ רחאל .3

 .עוציב ידכ ךות ריבסנ השורפ תאש

 :צנובצוכ

 (ובצמלו ןמסה םוקימל תובישח ןיא) - תיתורירש הקולח .1

 .411+ק7 שקה .א

 :העדוה עיפות חיש-ודה תרושב .ב

 01 - דומעמ :דומיע
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 .ונממ קלח לש קר וא ,ךמסמה לכ לש הקולח עצבל ונתורשפאב שי

 .ךמסמה ףוס דעו 1 דומעמ רמולכ ,ךמסמה לכ לש דומיע םיעצבמ כ"דב

 .הלחתהמ "תיב"המ רמולכ ,110%1₪ שקה ,ךמסמה תליחתמ בישהל ידכ .ג

 דומע דע - תפסונ הלאש עיפות .ד

 0002 - דומע דע 1 - דומעמ :דומיע

 .ףוסה דע רמולכ מא שקה ,ךמסמה ףוס דע רמול ידכ

 לגלגת* ךסמה לכ ,שקובמכ יתורירש ןפואב ךמסמה קלוח* ,האצותכ .ה

 .ךמסמה ףוסב ןמסה תא גיציו

 םישקמב רזעיהל לכות) הנושאר הרושל ,ךמסמה תליחתל ןמסה תא רזחה .ו

 סא הקידב עצבנ הז בלשב .(ךמסמה תליחתל ע*גהל ידכב 81+ זקס

 .לוןארכ העצוב הקולחה

 - יופכ דומיע .2

 םישו ןותחת צח תרזעב הטמ יפלכ לייטל לחה ,ךמסמה שארב ןמסה רשאכ

 דומעל ונרבע יכ םשרנ עדימה תרושב יכ הארת וב בלשב .עדימה תרושל בל

 הנושארה הרושה ןכות לעו 1 דומעבש הנורחאה הרושה ןכות לע טבה ,2 'סמ

 הרושל ןמסה תא הלעה ,ךל הארנ וניאש םוקמב עטקנ דומעה םא .2 דומעבש

 :תואבה תולועפה תא הז רחא הזב עצבו ותוא עוטקל הצרת הבש

 עוביר הבו הרוש החתפנ האצותכ .(תילגנאב ע תואה) 81+ שקה .א

 .תו*תוא תועיפומ חיש-ודה תרושב .ראומ

 .(29 קרפב דמלנ תוא לכ תועמשמ לע)

 .תואדמא שקמ י"ע רשאו 2 שקה .ק תואב רחבנ .ב

 :כ"חאו 81/1+87 בוש שיקהל שי הזכש יופכ דומיע לכ ירחא .ג

 .וסא[מ :דומעמ

 .םאעפ :דומע דע

 םוקמ לכבו םידומעה ראש תא קודבלו ךישמהל שי הזכ ןפואב .ד

 םיפיעסב םושרה תא בוש עצבל שי ,ךל הארנ וניא עוטיקהש

 .'ג-'א

 .(תאז לגרתל הסנ)

 .הספדהל ןכומ ךמסמה הז בלשב

 .(+ -ו 10) ותוא רומש
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 :רוסשעכיכ זורגר רצעובצוכ

 .תקלוד 0א-11א₪ תרונו תלעפומ תספדמה יכ אדוו

 ."הספדה" היצפואב רחב ישארה טירפתה ךותמ

 הספדהה ךלהמ תא ריבסנ ןכלו תונוש 4.18 -ו 4.5 תואסרג לש הספדהה תולאש

 .הסרג לכב דרפנב

 :4.5 :וסשרב

 תמישר העיפומ ילאמשה ודיצב רשא ךסמ עיפוה הספדה היצפואב תרחבש רחאל

 .טקסידב םימייק רשא םיכמסמה

 הנכותה ,הספדהל הנכהכ וב ונקסע רשא ,ךמסמה םש םושר תויהל ךירצ הלבטה ךותב

 .תרגסמה שארב ומש תא תמשורו וב ונלפטש ןורחאה ךמסמה םש תא תרכוז

 .(ךשמהב דמלנ תאז) וסינכהל שי הלבטב עיפומ וניא םשה םא

 .הז רחא הזב וספדו* רשא ,הספדהל םיכמסמ תומש 20 דע הלבטל סינכהל ןתינ

 .ירשפא הז םג ,םסיפדהל אל רמולכ ,הלבטהמ םיכמסמ איצוהל ךנוצרב םא
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 :ךכ הארנ לבקתהש ךסמה

 הספדהל םיכ 0003 ר טדח
 ר | לגרס 00095 | ר | הזחמ
 005 ג הזחמ

 000 ר לגרס

 009 ג לגרס

 הלבטל םיכמסמ תסנכה

 סינכהל ךנוצרבש (ןימי דצבש המישרה ךותמ) ךמסמה םש לע ןמסה תא דמעה .1

 .הלבטה ךותל

 .ק9 שקה .2

 .'ב -ו 'א םיפיעס עוציב לע רוזחל שי ,ףסונ ךמסמ סינכהל ידכב 3

 הלבטהמ םיכמסמ תקיחמ

 .הלבטה ךותל סנכוה ןמסה .'1848 שקה .1

 .פמע שקה ,הלבטהמ ואיצוהל ךנוצרב רשא ךמסמה לע ןמסה תא דמעה .2

 בוש שקהו יוצרה ךמסמה לע בוש ןמסה תא דמעה ,ףסונ ךמסמ איצוהל ידכ 3

 .האלה ךכו ,1

 .הלבטהמ ןמסה תא איצוהל ידכב 7848 בוש שקה םויסב .4
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 םיכמסמה תא הליחת קחמ ,הלבטה ךותל םיכמסמ סינכהל חילצמ ךניא םא :הרעה

 .בוש הסנ זאו הב םיאצמנה

 .אבה בלשל רובעל ןתינ הלבטל םייוצרה םיכמסמה לכ תסנכה רחאל

 .ק10 שקה

 :תולאש םע ךסמ עיפוה לאמש דצב

 הספדהל םיכמסמז

 (ל/כ) ? דיחי טלק ךמסמ ר לגרס
 'סמ דומעב הלחתה

 'סמ דומע רחאל םויס

 (ל/כ) ? םידרפנ טלפ יצבק
 (מ/ה/י) טלפה גוס
 ןנוכל טלפה
 (א/:/כ) ? םידומעה לכ תא סיפדהל

 (ל/כ) ? ההובג תוכיא
 !=ןצוש ₪| 0 םיקתוע רפסמ

 :ה-כטל;ר

 תובישח ןיא ,דבלב דחא ךמסמ הלבטה ךותל תסנכה םא - דיחי טלק ךמסמ .1

 הנכותה הצור ,רתו* וא םיכמסמ ינש תסנכה םא םלוא ,וז הלאשל הבושתל

 םהמ דחא לכ רפסמל וא ,ףצרב םתוא רפסמל ידכ םהיעב רשק שי םא תעדל

 .(1 רפסמ דומעמ לחה) דרפנב

 .הזל הז םירושק םיכמסמה - כ | :תויורשפא

 .םיכמסמה ןיב רשק ןיא - ל



.2 

.9 

- 106 - 

 .הטפדהב ליחתהל ךמסמה ךותמ דומע הזיאב - 'סמ דומעב הלחתה

 םג ןתינ םלוא ,הלחתהמ רמולכ 1 דומעמ הספדהה תא ליחתהל ןתינ

 .רחא דומעמ לחת הספדההש

 .ספדויש ןורחאה דומעה רפסמ - 'סמ דומע רחאל םויס

 .ךמסמה לש ןורחא דומע דע רמולכ 9999 הניה לדחמה תרירב

 .םידומע 9999 וספדו* אלש ןבומכ .דבלב ילמס וגיא 9999 רפסמה

 .ךמסמב ןורחא דומעל הנווכה יכ ןייצל הניה הז רפסמ

 שו (אבה ףלעסה) ה - טלפ גוס ונרחב םא - םידרפנ טלפ יצבק

 רוציל םאה הלאשה תלאשנ ,תינמיה הלבטה ךותב הספדהל םיכמסמ

 לכ רוציל וא ,וכותל ורצוויש םיכמסמה לכ תא דחאי רשא הספדה

 .דרפנב

 ,דחא ךמסמל וסנכוי ורצווי"ש םיכמסמה לכ הב היצפואב ונרחב םא

 .ןבומכ ה תמויס םע ,המישרבש ןושארה ךמסמה םש תא ל"נה ךמסמה

 .דוחל רצוו* ךמסמ לכ - כ | :תויורשפא

 .דחא ךמסמל ודגואי םיכמסמה - ל

 - (מ/ה/י) טלפה גוס

 .מ וא ה ,* שיקהל שי

 .ךמסמה תא סיפדהל םיכרד שולש ןנשי

 רישי - * .א

 .הספדהה לחת תולאשה לכ לע בישתש רחאל .

 שקבל

 תרטמ

 רפסמ

 ךמסמ

 ךמסמ

 לבקי

 םיכמסמ בותכלו דובעל ךישמהל . ךתורשפאב ןיא ,הרישי הספדהב

 .םיפסונ

 .הספדהה םויסל ןיתמהל ךילעו הספדהה עוציבב קוסע בשחמה

 הספדה - ה .ב

 .הספדה ךמסמ תריצי

 .דיימ עצובת אל הספדהה
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 .ה תמויס םע ףסונ ךמסמ לבקנ

 םע לנשהו ר תמויס םע דחא ,לגרס םשב םיכמסמ ינש ךל ו:;ה הכ דע

 .(18 קרפב דמלנ תומויסה יגוס לע) ג תמויס

 ותספדה רשא ,ה תמויס םע ךמסמ תריציל םורגת ה היצפואה תריחב

 .(הז קרפ ךשמהב דמלנ ךכ לע) טילקתה ךותמ עצובת

 :תונורתי
 םיכמסמ בותכלו דובעל ךישמהל ןתינ - הספדה ךמסמ תספדה תעב (1

 .הרישי הספדהב ומכ אלש ,םירחא

 תא ךוסחל לכות - ךמסמה לש תימעפ בר הספדהב ךרוצ לש הרקמב (2

 םרטב תוברה תולאשה לע תונעו הספדה |תיצפואל הסינכה

 .הספדהה

 תונורסח

 .תבתכש יתכונה ךמסמה יבגל *נכדע הספדהה ךמסמ 1

 לגרס) ךמסמה ךותל תסנכנ ןכמ רחאלו הספדה ךמסמ תרצי םא

 אל הספדהה ךמסמ ,םינוקלת וב תעציבו (ונלש אמגודב ר  גוסמ

 הספדה ךמסמ רוציל ךילע היהי וסיפדהל ידכ .תיטמוטוא ןכדועי

 .שדח

 ? ה גוסמ הספדה רוחבל יאדכ יתמו י גוסמ הספדה רוחבל יאדכ יתמ

+ 

 .הריש* הספדהב רחב - תימעפ-דח ותספדהו דאמ רצק ךמסמה םא

 ,ה גוסמ הספדהב רחב - בר ןמז לוזגת ותספדהו ךורא ךמסמה סא

 .דובעל ךישמהל הז ןמזב לכותש ידכ

 הספדה רחב - תובורק םיתיעל תספדמל הז ךמסמ קיפהל שרדית םא

 .ה גוסמ
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 תכרעמ - מ .ג
 .תכרעמ ךמסמ תריצ*

 דבעמ תנכותל ךמסמה תא בסהל הצרת םהב םירקמל תשמשמ וז היצפוא

 .הספדה וא דוביע םשל תרחא הנכותל וריבעהל וא ,תרחא םילילמת

 תויצפואה >?תשמ תוחפ תישומיש וז היצפוא תימוי םוי הדובעב

 .תונושארה

 תא תמדוקה הלאשב תרחבש הרקמב קר תיטנוולר וז הלאש - ןנוכל טלפה .6

 .הספדה ךמסמ רוציל טקסיד הזיא לע הניה הלאשה .ה - היצפואה

 .חרכה ןיא םלוא - ךמסמה אצמנ וילע ןנוכה רפסמ תא םושרל גוהנ

 .רחא ןנוכ יבג לע הספדה ךמסמ רוציל םג ךתורשפאב

 תולאשב ומשרנש םידומעה לכ תא סיפדהל םאה - םידומעה לכ תא סיפדהל .7

 .דבלב םקלח תא וא ,'סמ דומע רחאל םויס -ו 'סמ דומעב הלחתה

 .םוחתבש םידומעה לכ וספדוי - כ :תולורשפא

 .דבלב םייגוזה םידומעה וספדוי -ז

 .דבלב םייגוז *תלבה םידומעה וספדו* - א

 .הספדהה תוכיא אהת המ איה הנווכה - חהובג תוכיא .8

 .ההובג הספדה תוכ:א -כ :תולורשפא

 .הל*גר הספדה - ל

 הליגר הספדהמ םייתש יפ תיטיא תוכיא תספדה הצירטמ תוספדמב יכ בל םיש

 .הרוש לכ לע םיימעפ רבוע הספדהה שארש ןוויכמ

 .(1-99) םיקתוע רפסמב ךמסמה תא סיפדהל ןתינ - םיקתוע רפסמ .9

 לכ ןכמ רחאלו ןושארה קתועה ידומע לכ  וספדו* -  תוליגר תוספדמב

 .'וכו ינשה קתועה ידומע

 ןכמ רחאל ,1 רפסמ דומע לש םיקתועה לכ וספדו: -  רזייל תוספדמב

 .האלה ןכו 2 'סמ דומע לש םיקתועה לכ וספדוי

 .ק10 בוש שקה ל"נה תולאשה לע הנעמה םויסב
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 הלבטב עיפומ רשא ךמסמה דיל םירפסמ ועיפו* - ה - טלפ גוסב תרחב םא הז בלשב

 הנבנ יכ םילמסמו ,ךמסמה לש םידומעה ירפסמ תא םיווהמ הלא םירפסמ ,תינמיה

 .וניצרש יפכ ה גוסמ ךמסמ תעכ

 .המ ןמז תכשמנ וז הלועפ ,טעמ ןתמה

 :תולאש לש ףסונ ךסמ עיפוה - ה וא * - תויצפואה יתשב

1 

 הספדהל םיכמסמז

 (ל/כ) ? דיחי טלק ךמסמ ר שדח
 'סמ דומעב הלחתה
 'סמ דומע רחאל םויס
 (ל/כ) ? םידרפנ טלפ יצבק
 (מ/ה/י) טלפה גוס

 ןנוכל טלפה
 (א/:/כ) 7 םידומעה לכ תא סיפדהל

 (ל/כ) ? ההובג תוכיא
 םיקתוע רפסמ

 כ
= 
2009 
2 

0 

- 
 כ

2 
11 

 (ל/כ) ? דומע לכ רחאל הריצע
 (א/ז/כ) ? םידומעה לכ תא סיפדהל

 (ל/כ) ? ההובג תוכיא
 גלדל םידומע המכ לע
 םיקתוע רפסמ

 :רהככטצכקר

 .דומע לכ תספדה רחאל רוצעל םאה - דומע לכ רחאל הריצע

 .כ - תונעל יוצר דידב ריינ ןיזמב איה הספדהה םא - כ

 .דומע לכ רחאל רוצעל ךרוצ ןיא ,ףיצר ריינ לע איה הספדהה םא - ל

 שי םלוא ,הנוילעה הלבטב רבכ הלאשנ וז הלאש - םידומעה לכ תא סיפדהל

 .תעכ ךתעד תא תונשל ךתורשפאב

 שי םלוא ,הנוילעה הלבטב רבכ הלאשנ וז הלאש םג -  ההובג תוכיא

 .ךתעד תא תונשל ךתורשפאב

 רובעת תספדמהש ןויכמ ,הספדהה ןמז תלפכהל תמרוג ההובג תוכיאב הספדה

 .רתו* תושגדומ הניהת תויתואהש ידכ םיימעפ הספדה תרוש לכ לע
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 תא אלו ,םיוסמ דומעמ לחה סיפדהל ךתורשפאב שי - גלדל םידומע המכ לע .4

 .ךמסמה לכ

 .הספדהה לחת םרטב גלדל םידומע המכ לע הנע

 המכ לע הלאשב תונעל שי ,4 דומעמ הספדהה תא ליחתהל ךנוצרב םא :אמגוד

 .3 :גלדל םידומע

 שי ךא ,הנוילעה הלבטב רבכ איה ףא הלאשנ וז הלאש - םיקתוע המכ .5

 .ךתעד תא תונשל ךתורשפאב

 :העדוה חיש-ודה תרושב עיפות ,ה תורשפאה תא - טלפה גוס היצפואב תרחב םא *

 לטבל [-] ; סיפדהל 0

 הספדהה ךמסמ תינבל ףסונב תספדמל ךמסמה תא חולשל ךנוצרב םא - 010 שקה -

 .הספדהה תעצבתמ דוע לכ קוסע היהי בשחמהש ןובשחב חק םלוא ,רצונש

 :תפסונ העדוה עיפות /10 תשקה םא

 םיילוש תעיבק 60 ףד בחור

 .הספדהה םרטב רינה תזזהל ןהו עדימל ןה תדעוימ וז העדוה

 .ול קוקז הז ךמסמש ףדה בחור לע היצמרופניא | - עדימ

 ?רכוז ,ףדה בחור לע תלאשנ הנושארל הז ךמסמ תחתפ רשאכ

 .עגרכ הפ םושרה רפסמה והז

 לחת םרטב ופילחהל ךילע ,םיאתמ וניא תספדמב אצמנה ףדה םא

 .הספדהה

 .תחא הרושב ריינה תא םדקת - ןותחת צח לע השקה - הזוזת

 תספדמ לכב אל) תחא הרוש ריינה תא ר'זחת - ןוילע צח לע השקה

 .(רבדה ירשפא

 וא הנימ* הספדהה שאר תא טזת - הלאמש וא הנמ* אח לע השקה

 .(רבדה ירשפא תספדמ לכב אל) הלאמש

 .הטרחל [-] וא ,הספדהב ליחתהל ידכב אימא שקה

 סיפדהל ךתנווכבו דבלב הספדהה ךמסמ תיינבב קפתסמ ךנה םא - [-] שקה -

 .רתו* רחואמ דעומב

 עיפות זאו רושיאל ע10 שקה ,* תורשפאה תא טלפה גוס היצפואב תרחב םא *

 םיילוש תעיבק 60 ףד בחור ' ;העדוה חיש-ודה תרושב



 .(ליעל רבסה האר) ריינה תזוזתל ןהו עדימל ןה תדעוימ וז העדוה

 .הטרחל [-] וא ,הספדהב ליחתהל ידכב םצזמא שקה

 0א-11אמ תרונש ןכתי ךישמהל ברסמו "עקתנ' בשחמה וליאכ הארנו הבוגת ןיא םא

 .תספדמה תא לעפה .הייובכ תספדמבש

 ה גוסמ ךמסמ תספדה

 ,ה הבושתה תא טלפה גוט הלאשל הספדהה תונולחב תינע םא

 .ה גוסמ הספדה
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 :תואבה תולועפה תא עצב תספדמל וחלשל ידכב

 .ישארה טירפתה ךותמ טילקת ןכות היצפואב רחב .1

 (ונלש אמגודב - ה גוסמ לגרס) הספדהל יוצרה ךמסמה לע ןמסה תא דמעה .2

 .םאצדמא שקה 3

 :ונרכהש ןורחאה תולאשה ךסמ בוש עיפוה ךסמה תיתחתב .4

 שדח

 הזחמ

 הזחמ

 לגרס

 ע 22 לגרס

093 
0005 
005 
000 
09 

 (ל/כ) ? דומע לכ רחאל הריצע

 (א/ז/כ) 7 םידומעה לכ תא סיפדהל

 (ל/כ) ? ההובג תוכיא
 גלדל םידומע המכ לע
 םיקתוע רפסמ

 .הספדהה תא עצבל ךנוצרב םא - 210 שקה

 .הטרחל - [-] שקה

 ךמסמ תורצוויהל תמרג

 !--וסןזןט ןצ
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 :העדוה חיש-ודה תרושב עיפות - 10 לע תשקה םא

 םיילוש תעיבק 60 ףד בחור

 .(ליעל רבסה האר) הטפדהה סרטב רינה תזזהל ןהו עדימל ןה תדעוימ וז העדוה

 .הטרחל [-] וא ,הספדהב ליחתהל ידכב אא שקה

 תרונש הארנכ - ךישמהל ברסמו "עקתנ" בשחמה וליאכ הארנו הבוגת ןיא סא

 םווזקד+סז+ 66 שקהו התוא לעפה .הייובכ תספדמהש וא הייובכ תספדמבש סא-זאמ

 .הספדהב ליחתהל ידכב (תא1א7 50258א - בחרומ םישקמ חולב)

 דובעל ךישמהל לכות התאו ישארה טירפתל ךסמה רוזח* ,הספדהה לחתש עגרב

 .תדבוע תספדמהש תורמל םיכמסמ בותכלו

 טילקת ןכות :תויצפואל תשגל לכות הספדה ןמזב

 הכירע |

 ינוציח תוריש

 הספדה :ןה הספדהה תעב ןעצבל לכות אל רשא תויצפואה

 גוזימ

 תוספדמ ףוליח

 תספדמה ירהו ,הספדה אשונל תורושק ןהש ןוויכמ ךינפב תומוסח ולא תויצפוא

 .עגרכ הקוסע
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 4.18 הרהסשררב

 :םושר ושארב רשא קיר ךסמ לבקתה ,הספדה היצפואב תרחבש רחאל

 :הספדהל םיכמסמה

 ותוא ונכהו וב ונ"ה רשא ךמסמה םש םושר תויהל רומא וז תרתוכל תחתמ

 .(לגרס) ומש תא םושר ,אל םא ,הספדהל

 .ול דעוימה םוקמב יטמוטוא ןפואב םשרנו רמשנ וב ונייהש ןורחאה ךמסמה םש

 ןיתמלו הז םשל תחתמ תא ןמסה רובעי ,םאמת תשקהב ל"נה םשה תא רשאתש רחאל

 .ףסונ םשל

 הזב וספדוי רשא ,הספדהל םיכמסמ תומש 20 דע הז תחתמ הז םושרל ךתורשפאב שי

 .הז רחא

 םיכמסמה ץב רשק שי רשאכ קר *וצר הז רחא הזב תומש רפסמ לש םושיר :הצע

 ןושארה ךמסמה םא ,רמולכ .ףצרב ורפסומ* םיכמסמהש ןוויכמ םיספדומה

 אלב ,6 היהי לנשה ךמסמב ןושארה דומעה רפסמ ,םידומע 5 ליכה ספדוהש

 .דומיעה ינותנ ךסמב ונעבקש דומעה רפסמל בשחתהל

 הרוש דרי ןמסהו מאמא שקה ,ותוא םושר ףסונ ךמסמ םש םושרל ךנוצרב םא

 .האלה ןכו ףסונ םשל ןיתמיו

 .ללמ לכ תביתכ אלל מאמא שקה ,ףסונ םש םושרל ךנוצרב ןיא םא

 .תולאש תרדס לחתו ךסמה לאמשל +ופקי ןמסה

 .לדחמ תרירב היורקה היצפוא הנשי ולאה תולאשה לכב

 אמא שיקתש הרקמב תמיוסמ הלאש יבגל לימדרווה לש הבושת הניה לדחמ תרירב

 .הבושתה לע הנעמ לכ אלל
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 :תולאשה ןלהל

1 

.2 

3 

 14200.......[)ושאר] .טמ דומעב הלחתה

 .הספדהב ליחתהל ךמסמה ךותמ דומע הזיאב

 םשרי: - רפסמ לכ תביתכ אלל םאצדעא קר שיקת םא רמולכ ,לדחמה תרירב

 .ךמסמב ןושארה דומעה רפסמ

 12599 []ורחא ] דומע רחאל םויס

 .ספדויש ןורחאה דומעה רפסמ

 .ךמסמה לש ןורחא דומע דע רמולכ 9999 הניה לדחמה תרירב

 (מ/ה/*) ? טלפה גוס

 .מ וא ה ,* שיקהל שי

 .ךמסמה תא סיפדהל םיכרד שולש ןנשי

 רישי - * .א

 .הספדהה לחת תולאשה לכ לע בישתש רחאל

 .םיכמסמ בותכל ךישמהל ךתורשפאב ןיא הרישי הספדהב

 .המויסל ןיתמהל ךילעו הספדהה עוציבב קוסע בשחמה

 הספדה - ה .ב

 .הספדה ךמסמ תריצי

 .דיימ עצובת אל הספדהה

 .ה תמויס םע ףסונ ךמסמ רוצי לימדרווה

 תמויס םע ינשהו ר תמויס םע דחא ,לגרט םשב םיכמסמ 2 ךל ויה הכ דע

 .(18 קרפב דמלנ תומויסה יגוס לע) ג

 עצובת ותספדהו ה תמויס םע ךמסמ תריציל םורגת ה היצפואה תריחב

 .(הז קרפ ךשמהב דמלנ ךכ לע) טילקת ןכות ךותמ

 :תונורתי

 םיכמסמ בותכלו דובעל ךישמהל ןתינ הספדה ךמסמ תספדה תעב (1

 .הרישי הספדהב ומכ אלש ,םירחא

 הסינכה ךממ ךסחית ךמסמה לש תימעפ בר הספדהב ךרוצ לש הרקמב (2

 .הספדהה םרטב תוברה תולאשה לע הנעמו הספדה תיצפואל



- 115 - 

 תונורסח

 .תבתכש יחכונה ךמסמה יבגל ינכדע הספדהה ךמסמ (1

 גוסמ שקמ ךמסמ ךותל תסנכנ ןכמ רחאלו הספדה ךמסמ תרצי סא

 ,תיטאמוטוא ןכדועי* אל הספדהה ךמסמ ,םינוקית וב תעציבו ר

 .שדח הספדה ךמסמ רוציל ךילע היהיו

 ? ה גוסמ הספדה רוחבל יאדכ יתמו * גוסמ הספדה רוחבל יאדכ יתמ

 .הרישי הספדהב רחב - תימעפ-דח ותספדהו דאמ רצק ךמסמה םא *

 ,ה גוסמ הספדהב רחב - בר ןמז לוזגת ותספדהו ךורא ךמסמה םא *

 .דובעל ךישמהל הז ןמזב לכותש ידכ

 הספדה רחב - תובורק םיתעל תספדמל הז ךמסמ קיפהל שרדית םא *

 .ה גוסמ

 תכרעמ - מ .ג

 .תכרעמ ךמסמ תריצי

 דבעמ תנכותל ךמסמה תא בסהל הצרת םהב םירקמל תשמשמ וז היצפוא

 .דוביע םשל תרחא הנכותל וריבעהל וא ,תרחא םילילמת

 .תונושארה תויצפואה יתשמ תוחפ תישומיש וז היצפוא

 :תולאשה יפואב תולצפתה הלח ,ל"נה תולאשה 3 לע הנעמ רחאל .4

 :' גוסמ הספדה תרחב םא

 .הספדהה לחת ןכמ רחאלו תולאש לש הרדס עיפות

 :מ וא ה גוסמ הספדה תרחב םא

 .ןלהל רבסומה רחא ךילהת עצבתי

 הרישי הספדה

 :העדוה עיפות ,טאמא לע השקהו * היצפואה תריחב רחאל .1

 רוזחל [-] ;ךישמהל <-ב
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 .(םאדמא שיקהל שיש ושורפ - <--- ןמיס)

 .(טלפה גוס תא תונשל ידכ ,הטרח - [-]) ךילהתב ךישמהל ידכ - אמא שקה

 .חיש-ודה תרושב תולאש תרדס עיפות הז בלשב

 .לדחמ תורירב תומייק ולא תולאשב םג

 :תולאשה

 (ל/כ) דומע לכ רחאל הריצע .א

 .ב

 .ג

 .ד

 .דומע לכ תספדה רחאל רוצעל םאה

 .כ תונעל יוצר דידב ריינ ןיזמב איה הספדהה םא - כ

 .דומע לכ רחאל רוצעל ךרוצ ןיא ,ףיצר ריינ לע איה הספדהה םא - ל

 (ל/כ) ההובג הטפדה תוכיא

 תספדמהש ןויכמ ,הספדהה ןמז תלפכהל תמרוג ההובג תוכאב הספדה

 תוקזח ויהי תויתואהש ידכ םיימעפ הספדה תרוש לכ לע  רובעת

 .רתו* תושגדומו

 גלדל םידומע המכ לע

 .ךמסמה לכ תא אלו ,םיוסמ דומעמ לחה סיפדהל ךתורשפאב שי

 .הספדהה לחת םרטב גלדל םידומע המכ לע הנע

 לע הלאשב תונעל שי ,4 דומעמ הספדהה תא ליחתהל ךנוצרב םא :אמגוד

 .3 :גלדל םידומע המכ

 םיקתוע המכ

 .(1-99) םיקתוע רפסמב ךמסמה תא סיפדהל ןתינ

 לכ ןכמ רחאלו ,ןושארה קתועה ידומע לכ וספדוי -  תוליגר תוספדמב

 .לנשה קתועה ידומע

 ןכמ רחאל ,1 רפסמ דומע לש םיקתועה לכ וספדוי - רזייל תוספדמב

 .האלה ןכו 2 רפסמ דומע לש םיקתועה לכ וספדוי

 .רושיאל אדי מא שקה ,יוצרה םיקתועה רפסמ תא תמשרש רחאל

 הארנכ - ךישמהל ברסמו "עקתנ" בשחמה וליאכ הארנו הבוגת ןיא םא

 .התוא לעפה .הייובכ תספדמבש 0א-11א5 תרונש



- 117 - 

 םיילוש תעיבק 60 אוה ףד בחור .ה

 .הספדהה םרטב ריינה ןוויכלו עדימל תדעוימ וז העדוה

 .ול קוקז הז ךמסמש ףדה בחור לע היצמרופניא - עדימ

 ?רכוז ,ףדה בחור לע תלאשנ הנושארל הז ךמסמ תחתפ רשאכ

 .עגרכ הפ םושרה רפסמה והז

 םרטב ופילחהל ךילע ,םיאתמ וניא תספדמב אצמנה ףדה םא

 .הספדהה לחת

 .תחא הרושב ריינה תא םדקת - ןותחת צח לע השקה | - הזוזת

 לכב אל) תחא הרוש ר*נה תא ריזחת - ןוילע צח לע השקה

 .(רבדה ירשפא תספדמ

 הנימ* הספדהה שאר תא טזת - הלאמש וא הנימי את לע השקה

 .הלאמש וא

 .לחת הספדההו אמא שקה - וז עדימ תרוש רחאל

 תרבוחמ העא א הלובכ תספדמהש הארנכ - הליחתמ הני הספדהה םא

 .בשחמל

 התוא לעפה

 .עגרכ ספדומה דומעה רפסמ ךמסמה םשל ןימימ עיפומ ךמסמה ספדומ רשאכ

 .לשארה טירפתל ךסמה רוזח* הספדהה םותב

 ה גוסמ הספדה

 :תפסונ הלאש עיפות ,טלפה גוסל הלאשב ה היצפואב ונרחבש רחאל

 +..........)נ)נכל טלפה

 .הספדה ךמסמ רוציל טקסיד הזיא לע איה הנווכה

 .חרכה ןיא םלוא - ךמסמה אצמנ וילע ןנוכה רפסמ תא םושרל גוהנ
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 .רחא ןנוכ יבג לע הספדה ךמסמ רוציל םג ךתורשפאב

 רומש וילע ןנוכה כ"דב איהש לדחמה תרירב עיפות - םאדתמא שקמ לע שיקת םא

 .ךלש ליגרה ךמסמה

 :העדוה עיפות ,וז הלאש לע הנעמה רחאל

 רוזחל [-] ;ךישמהל <---

 .(םאדמא שיקהל שיש ושורפ - <--! ןמיס)

 .(טלפה גוס תא תונשל ידכ ,הטרח - [-]) ךילהתב ךישמהל ידכ - אמא שקה

 .הספדהה ךמסמ רצוויהל ליחתמ הז בלשב

 .עגרו עגר לכב רצונה דומעה רפסמ עיפומ ךמסמה םשל ןימימ

 .ךמסמה תספדה אלל ישארה טירפתל ךסמה רזחוי ךילהתה םותב

 :תואבה תולועפה תא עצבל ךילע ךמסמה תא סיפדהל ידכ

 .טילקת ןכות היצפואב רחב .א

 ךמסמ תא תרצי וילע ןנוכה 'סמ. תא שקה - ןנגוכ לש ןכות - הלאשל .ב

 .(ןנוכל טלפה - הלאשב עיפוהש ןנוכה והז) .הספדהה

 .ה גוסטמ רצונש ךמסמה לע ןמסה תא דמעה .ג

 .ואדיתא שקה .ד

 קרפב הרישי הספדה ףיעס האר - | תולאש תרדס העיפומ חיש-ודה תרושב .ה

 .הז

 דגנל רוזח* ילשארה טירפתה ךסמו ,הספדהה לחת תולאשה לכ לע תינעש רחאל .ו

 .ךינע

 תורמל ליגרכ דובעלו ךישמהל לכות רמולכ ,"עקרב" תעצבתמ הספדהה

 .הספדה תעצבתמש

 :ןניה הספדה ןמזב עצבל לכות אל רשא תודיחיה תולועפה

 .ףסונ ךמסמ לש הספדה *

 .גוזימ - היצפואה תריחב *

 .לימדרווהמ האיצי *
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 םעפ ידמש ןויכמ ,טעמ תיטיא היהת הדובעה רחא ךמסמ חתפת ךמסמה תספדה תעב סא

 .טקסידהמ ותאירקלו ספדומה ךמסמל שדקו*י בשחמה ןמז

 וק י"ע טילקתה ןכותב שגדומ ספדומה ךמסמה םש ,ךמסמה תספדה ןמזב :בל םיש

 .רתו* תוהכ תויתוא וא

 .עגרכ ספדומה ךמסמה םש תא ךרובע ןמסל האב וז השגדה

 מ גוסמ הספדה

 :הלאש עיפות ,טלפה גוסל הלאשב מ היצפואב ונרחבש רחאל

 ...........ןנוכל טלפה

 .תכרעמ ךמסמ רוציל טקסיד הזיא לע איה הנווכה

 .חרכה ןיא םלוא ךמסמה אצמנ וילעש ןנוכה רפסמ תא םושרל גוהנ

 .רחא ןנוכ יבג ילע תכרעמ ךמסמ רוציל םג ךתורשפאב

 .ליגרה ךמסמה רומש וילעש ןנוכה ,כ"דב היהת לדחמה תרירב - ת'א שיקת םא

 :תפסונ הלאש עיפות הנעמה רחאל

 .........(ל/2) ? ההובג תוכיא

 .הספדהה תוכיא אהת המ איה הנווכה

 תישענ ל"נה םיכמסמה תספדהש ןוויכמ * -ו ה  תויצפואב העיפומ הניא וז הלאש

 .הספדהה תוכיא לע תלאוש רשא ,לימדרווה ךרד

 ,תכרעמ ףבוקל ךפוהו לימדרווהמ "דרפנ" רשא ךמסמ םירצו* ונא מ גוסמ הספדהב

 .ךמסמה תא תונבל דציכ תעדל ידכב הלאשה תלאשנ ןכ לעו

 :תפסונ העדוה עיפות ,וז הלאש לע הנעמה רחאל

 רוזחל [-] ;ךישמהל <-

 .(םאדמא שיקהל שיש ושורפ - <--1 ןמיס)

 .(טלפה גוס תא תונשל ידכ ,הטרח - [-]) ךילהתב ךישמהל ידכ - םא'מא שקה

 .תכרעמ ךמסמ רצוויהל ליחתמ הז בלשב

 .עגרו עגר לכב רצונה דומעה רפסמ עיפומ ךמסמה םשל ןימימ

 טילקתה ןכותבו ךמסמה תספדה אלל ישארה טירפתל ךסמה רזחו* ךילהתה םותב

 .מ תמויס םע ףסונ ךמסמ עיפוי
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 4.55 רול+סרב

 הספדה ןמזב תולקת

 4.18₪ -ו

 .תספדמה תועדוהל םידעוימה תומוקמ 2 םיעיפומ - ןימי דצמ חיש-ודה תרושב

 ןמזב תונוש תולקת לש םירקמ םנשי

 .דועו

 :תוירשפאה תועדוהה ןלהל

 ריינה רמגנ ,וידה רמגנ :ןוגכ ,הספדהה

 .(ךרובע עדימ אלא ,הלקת הניא יהוז) .הספדהל םיקתוע א% וראשנ - א

1 - 

 - אע

 - צא

 - נא

 - דס

 - מח

 - קת

 - (ד

 .תינמז הקספוה הספדהה

 .אע תוא גוס הפינמל ,הפינמ ףלחה

 :"ע העדוהה ןייפואת תילגנאב םיכמסמב)

 .צא תוא גוש הפינמל ,הפינמ ףלחה

 י"ע העדוהה ןייפואת תילגנאב םיכמסמב)

 .רינ סנכה .רינ ןיא

 י"ע העדוהה ןייפואת תילגנאב םיכמסמב)

 .ותוא ףלחה ,רמגנ וידה טרס

 י"ע העדוהה ןייפואת תילגנאב םיכמסמב)

 .רינה ןיזמב הלקת

 י"ע העדוהה ןייפואת תילגנאב םיכמסמב)

 .תקתונמ תספדמה .קתנ

 י"ע העדוהה ןייפואת תילגנאב םיכמסמב)

 .הרמוח תלקת

 :"ע העדוהה ןייפואת תילגנאב םיכמסמב)

 .תרושקת תלקת

 :"ע העדוהה ןייפואת תילגנאב םיכמסמב)

 .שדח רינ ףד סנכה

 י"ע העדוהה ןייפואת תילגנאב םיכמסמב )

 .ושארל ףדה תרזחה קודב

 י"ע העדוהה ןייפואת תילגנאב םיכמסמב)

 .(11%א תויתואה

 .(םצ תויתואה

 .(2ק0 תויתואה

 .(80 תויתואה

 .(5ע תויתואה

 .(קס תויתואה

 .(118 תויתואה

 .(0 תויתואה

 .(ק6 תויתואה

 .(ק  תויתואה
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 תרזעב הספדהה ךשמהל הדוקפ ןתו התוא ןקת ,הלקתה תא ןקתל ךתורשפאב שי םא

 .ס111עד+קז% 56 םישקמה

 ארק וא ,ישארה טירפתל רוזחל ידכ [-] שקה הלקתה לע רובגל ךתורשפאב ןיא םא

 .יאנכטל

 הספדה תקספה

 :ןיטולחל וא ינמז ןפואב הספדהה תא קיספהל ךתורשפאב שי

 .(1/1+[-] שקה 4.18 הסרגב) 81/17+2:656 שקה .1

 תרושב האירק ינמיס ינש ועיפו* תינמז הקספה תעב יכ תולקתה תמישרב וניאר

 .(1!) חיש-ודה

 .קצפפ6 שקה - הספדהב ךישמהל ידכ .2

 שקה 4.18 הסרגב) 817+2:556 בוש שקה ןיטולחל הספדהה תא קיספהל ידכ

 .(1/ד+[-]

 :העדוה עיפות חיש-ודה תרושב .3

 ליעפמה י"ע םויס

 .לשארה טירפתל רוזחתו קספות הספדהה ,[-] בוש שקה

 ןורכיז שי תספדמלש ןויכמ תצקמב תיטיא היהת הספדהה תקספהל הבוגתהו ןכתי

 .הספדהל דעוימה ךמסמה ןכותמ קלח הסינכמ איה וילאש

 ןכמ רחאלו וב *וצמ רשא ןכותה תספדה י"ע ,הליחת תוקנתהל ךירצ הז ןורכיז

 .הספדהה קספות
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 תואלבט - 13 קרפ

 :ןכרפ>הר נררוכוכ

 .תואלבט תיינב .1

 .הלבטל םירוטלובט תריצ* .2

 :דדצני

 :האבה הלבטה תא סיפדהל

 ממ רה ו וצהב
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 תורוש רפסמ |תוקנל ועלע הלבטה תרגסמ תא  רייצל

 :גצ/וצצכ

 .שדח ךמסמ חתפ .1

 הלבט - ול ארק .2

 60 :בחור .3

 ליחתתנ םרטב .4

 :תודוקנהמ

.5 

 .זא5 - ןמסה בצמ .א

 .1ב8 לע שקה

 .הרושה לאמשל גלד ןמסהו ,תודוקנמ התקנתה הרושה לכ

 .ב

 .ג

 .ד

 7188 לע בוש שקה

 .האבה הרושה תליחתל גלד ןמסהו אימא ןמיס רצונ הרושה ףוסב

 .תופסונ תורוש 3 -כ דוע הקנ הז ןפואב

 .תולקתמ ענמהל ידכ ,םהב שמתשהל רוסא רשא םישקמ רפסמ םנש* התעמ

 .שבתשת אל הלבטהו תולקת הניהת אל ,הלא םישקמב שמתשהל אל דיפקת םא

 :םה םירוסאה םישקמה

 םאצמה *

 סמז *

* [] - 

 - זאפ *

 שקמ םע בולישכו חיש-ודה תרושב תולאשל תובושתכ קר רתומ)

 .(הלבטה רויצ תעב

 .אמס בצמב תויחל בייח שקמה

 - 1א5 בצמל יטמוטוא ןפואב ןמסה ךפוה םהב םירקמ םנשי

 תמועל שגדומו לודג הארנ 1א5 בצמב ןמסה .ךכל ךבל םיש

 .אמע בצמב ןמס

 ? ךכ לכ םיבר םירוסיא שי עודמ :רבסה

 .תודוקנמ הרושה תא ונקחמ ,'188 שקמ תרזעב

 .םאזשא ונמס הפוסבו םיחוורב הרושה תא ונאלמ השעמל

 אוה םגש ןויכמ ,רפסמ וא תוא ומכ ות לאכ השעמל איה חוורל תוסחייתהה

 .םוקמ ספות



 :תוצע

1 
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 םא .םאצדמא ןמיס שי הפוסבו תויתואב האלמ הרושה לכ יכ ןיימדל הסנ

 ידכו םוקמ הרובע היה* אל - תפסונ תוא רידחהל הסנתו 1א5 בצמב היהת

 .האבה הרושל ללמהמ קלח דר* םוקמ הל תונפל

 .הלבטה הנבמ לכ תא שבשי אוהש ןוויכמ רוסא הז בצמ ,תואלבט רויצ תעב

 שקמ םע םהילע רובע - (כע0 שקמב שמתשהל רוסא) םיוות קוחמל ידכ

 .חוור

 היהש ותה תא ונקחמ השעמל ךכו ,חוור בותכה ותה םוקמב לבקנ האצותכ

 .ןכל םדוק םש

 .(םאדמא שקמב אל) םיצחב שמתשה - הרושל הרושמ רובעל ידכ

 .אמע בצמב דימת תויהל גאד

 הלבטה דלש רויצ

 תא אלמל ןכמ רחאל קרו דלשה תא הליחתב תונבל וענה תואלבט תינבב ןורקיעה

 .ללמב הלבטה

 :תודומע 4 תב הלבט רוציל ונילע

 םיוות 13 - | הנושאר הדומע בחור

 םיוות 21 - ה*נש הדומע בחור

 םיוות 14 - | תישילש הדומע בחור

 םיוות 7 תיעיבר הדומע בחור

 .םיפרג ם*וות םיארקנה םידחוימ םינמיסב תריוצמ הלבטה יכ בל םיש

 עובירו [-] ,[+] בולישב 012 שקמב שמתשהל שי הלא םינמיס רייצל ידכ

 .םישקמה חול לש *נמיה קלחבש םירפסמה

 .םיוסמ ןמיס עיבמ ל"נהמ שקמ לכ
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 :םינמיסה ןלהל

 ילגנא בצמב םישקמה חול רשאכ ירבע בצמב םישקמה חול רשאכ

 שיקהל - ונממ תופרהל ילבו 06182 לע שיקהל דפקה ,ל"נה תורוצה תא לבקל ידכ

 .םילוצרה םינמיסהמ דחא לע

 :ב)נובצוכ

 תילנב ןמז לכ ךשמב ךכ לע דפקהו ,אמש בצמב היהי ןמסה יכ גאד ,ךריכזהל *

 .הלבטה

 תוארוהה יפל הלבטה תא תונבל לחתהו 1 רוטב 1 הרושב ןמסה תא דמעה *

 .ןלהלש

 הלבטה לש הנושאר הרוש תריצי 1

 :דעי

 ה

 ַך - הלבטה תניפ תשקה :הרטמ .א

 .(2721+[9] תחא הנועבו תעב שקה



 .ב

 .ג

 .ד

 ו

 .ז

 .ח

 .ט
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 .תודומעה יתש ןיבש האבה שגפמה תדוקנל דע יקפוא וק תשקה :הרטמ

 .םימעפ 13 [-] שקה ,ונממ תופרהל אלבו 678 שקה

 ך - שגפמ תדוקנ תשקה :הרטמ

 .יא1+[8] שקה

 .האבה שגפמה תדוקנל דע יקפא וק תשקה :הרטמ

 .םימעפ 21 ,[-] שקה ,ונממ תופרהל אלבו 191. שקה

 ך - שגפמ תדוקנ תשקה :הרטמ

 .0781+[8] שקה

 .האבה שגפמה תדוקנל דע יקפא וק תשקה :הרטמ

 .םימעפ 14 ,[-] שקה ,ונממ תופרהל אלבו 6181 שקה

 ך - שגפמ תדוקנ תשקה :הרטמ

 . אז +[8] שקה

 .הרושה םויס תדוקנל דע יקפא וק תשקה :הרטמ

 .םימעפ 7 ,[-] שקה ,וגנממ תופרהל אלבו 6181 שקה

 ץ - הנוילע תילאמש הניפ תשקה

 .6יא1+[7] שקה

 תליחתל םיצחה תרזעב רובע ,הלבטה לש הנושאר הרוש תריצ* םותב

 .האבה הרושה



.2 
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 הלבטה לש הינש הרוש תריצי

 :;דעי

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 | - ןושאר יכנא וק תשקה :הרטמ

 .6181+[+] שקה

 לע ףוחלל ךישמהל דחוימב דפקה ,61'א1+[+] םישקמה לע שיקמ התא רשאכ

 בצמל ןמסה תא תכפוה ,ודבל [+] שקמ לע הציחלש ןוויכמ ,0780 שקמ

 .הרושה ףוסבש מאמא ןמיס תא תקחומו 5

 תמש בצמל רובע :ןכ הרק םא

 .(תואלבט ינוקית - 14 קרפב דמלנ הרוש ףוסל תא'ימח ןמיס תרזחה)

 | -יינש יכנא וק תשקה :הרטמ

 תחתמ 15 רוט) האבה שגפמה תדוקנ לא םיצחה תרזעב ןמסה תא אבה

 .(הנושאר הרושבש ך ןמיסל

 .0181+[+] בוש שקה

 .60 ,52 ,37 :םירוט יבגל 'ב ףיעס לע רוזח

 הרושה תליחתל םיצחה תרזעב רובע ,הלבטה לש הינש הרוש תריצי םותב

 .האבה

 הלבטה לש תישילש הרוש תריצי
 4 4 0 מ וי

 :דעי

 .2 ףיעס עוציב לע רוזח
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 הלבטה לש תיעיבר הרוש תריצי

 :דעי

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 .ה

.\ 

 .ז

 .ח

 .ט

==. 1-07 

 1 - הלבטה לש תינמי הניפ תריצי :הרטמ

 .(71+[6] שקה

 .האבה שגפמה תדוקנל דע יקפא וק תריצי :הרטמ

 .םימעפ 13 ,[-] שקה ,ונממ תופרהל אלבו 0181 שקה

 + - יכנא וקל יקפא וק ןיב תובלטצה תדוקנ תריצ* :הרטמ

 .6א1+[5] שקה

 .האבה שגפמה תדוקנל דע יקפא וק תשקה :הרטמ

 .םימעפ 21 ,[-] שקה ,ונממ תופרהל אללו 6781, שקה

 + - תובלטצה תדוקנ תשקה :הרטמ

 .6א1+[5] שקה

 .האבה שגפמה תדוקנל דע יקפא וק תשקה :הרטמ

 .םימעפ 14 ,[-] שקה ,ונממ תופרהל אלבו 62181. שקה

 + - תובלטצה תדוקנ תשקה :הרטמ

 .6ית1+[5] שקה

 .הרושה םויס תדוקנל דע יקפא וק תשקה :הרטמ

 .םימעפ 7 ,[-] שקה ,ונממ תופרהל אלבו 6781, שקה

 [ -  תילאמש הניפ תריצי

 .יא1+[4] שקה
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 .הלבטה תא רייצל השעמל ונמייס הז בלשב .5

 :אבה רויצה ונינפל עיפומ התע תעל

 :תורושה יתש יכ בל םיש

|=----1--------- 1-74 
 ,הקתעהה תלועפב רזעיהל לכונ ןכל ,הלבטה ךרוא לכל ןמצע לע תורזוח

 .ונרייצ רבכש תורושב שמתשהלו רוזחל ידכ

 רפסמ ןתינ וב הרוש לכל רשא ,רויצ ןלהל אבומ רבסהה לע הלקה םשל .6

 רפסמל איה הנווכה ,תמיוסמ הרושל עיגהל ךשקבנ רשאכ ,רבסהה ךשמהב)

 .(רויצבש הרושה

 \ת = א =

 .3 הרוש לע ןמסה תא דמעה .א

 .8ע4 שקמ תרזעב הרושה תא עבצ .ב

 .ע4 לע תפסונ השקה י"ע 4 הרוש תא םג עבצ .ג

 :ןה עגרכ תועובצה תורושה יתש

|---1------1----------5 



 .ד

 .ה

 ו
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 .(קתעה) ע1 היצפואב רחב

 .[+] שקמ תרזעב רשא

 .רמשנ עטקה

 הצרנש םוקמה לעמש הרושה לע ןמסה תא דימעהל שי הקתעהב יכ ונדמל .6

 .הקתעהה תאצות תא קיפהל

 :ןכל ,5 הרושל קתעוי עטקהש םיצור םא

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 .ה

5( 

 .4 הרוש לע ןמסה תא דמעה

 .(קתעה :העדוהה העיפומ חיש-ודה תרושב) 1 שקה

 .(תורוש קתעה :העדוהה העיפומ חיש-ודה תרושב) /4 שקה

 .[+] לע השקה י"ע רשא

 .הטמ יפלכ לגלגתה ךסמהש ןוויכמ תאז האור ךניא םלוא ,קתעוה עטקה

 .קתעוהש עטקה תא הארו םיצחה תרזעב הלע

 :ךכ תיארנ ךלש הלבטה תעכ

 רנ ש\ת 6 א =

 .היוצרה הלבטה תא רוציל ידכ ,תופסונ םימעפ 8 עטקה תא קיתעהל שי 8

 .א

 .ב

 .6 הרושב ןמסה תא דמעה

 .[+] לע השקה י"ע רשאו 4 שקמ לע ןכמ רחאלו ע1 שקה
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 :ךכ הלבטה הארית הז בלשב

 אפ סס-] ס\ת = 9 =

 .8 הרושב ןמסה תא דמעה .9

 .[+] לע השקה י"ע רשאו 24 ןכמ רחאלו 1 שקה

 היתחתמש הרושה לע ןמסה תא ביצמ התא םעפ לכב רשאכ הלועפה לע רוזח .0

 .קתעומה עטקה תא ףיסוהל הצרת
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 .ןכומ טעמכ הלבטה דלש .1

 .הלבטה לש הנורחאה הרושה תא םייסל קר רתונ

 :ךכ תיארנ עגרכ הלבטה

 :ךכ תוארהל הכירצ הנורחאה הרושה

 תוארהל הכירצ הלבטה רמולכ ,עגרכ ונלש הלבטב תיארנ איהש יפכ אלו

 .תווצק אלל הרוגס



.12 

.14 
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 1 - הנותחת תינמי הניפ תריצי :הרטמ

 לש ןותחתה ינמיה הצקב רמולכ ,1 רוטב םיצחה תרזעב ןמסה תא דמעה

 .(] ןמיסה ריוצמש ןכיה) הלבטה

 .618143 שקה

 1 - הנותחת שגפמ תדוקנ תריצי :הרטמ

 .15 רוטב םיצחה תרזעב ןמסה תא דמעה

 .(;1א1+2 שקה

 .52 ,37 :םירוטב 13 ףיעס תלועפ לע רוזח

 1 - הנותחת תילאמש הניפ תריצ* :הרטמ

 .60 רוטב םיצחה תרזעב ןמסה תא דמעה

 8 .(0א1+1 שקה

 :ןכומ הלבטה דלש

 .ןכותב התוא אלמל ןכמ רחאל קרו ,הז בלשב הלבטה תא רומשל יאדכ :הצע

 .הלש ירוקמה הנבמל רוזחל דימת לכות ,הלבטה שבתשת םא ,הז ןפואב

 .[+] שקמ י"ע רשאו 1/1+72 םישקמה תרזעב רומש

 הריזחמ אלו ךמסמה תרימשל תמרוג 81/1+02 םישקמה תרזעב הרימש ,רוכזכ

 .הדובעב ךישמהל םילוכי ונא ןכ לע ,ישארה טירפתל ונתוא
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 תלבטל םירוטלובט תינב

 .ןותנל ןותנמ רובעל ידכ ,םיצחב שמתשהל שי הלבטה תא אלמל ידכ

 ריהמ גוליד ךל רשפאי רשא ,(הביתכ תנוכמב ומכ) רוטלובט תונבל ךתורשפאב

 .ןותנל ןותנמ רתוי חונו

 :רוטלובט ינמיס 4 םיכירצ ונא ונלש אמגודב

 .עוצקמ לש ללמה רובע .1

 .הרומה םש לש ללמה רובע .2

 .םינויצ עצוממ לש ללמה רובע .3

 .התיכ לש ללמה רובע .4

 רוטלובטה תיינב

 .(8 קרפב ונדמל לגרסה תרוש לע) .(41/1+1) לגרטה תרושל סנכה 1

 םיעיפומ החיש-ודה תרושבו הלאש ןמיס עיפפומ ךסמה שארבש לגרסה תרושב

 .םהמ דחאב רוחבל ונילעו םינמיט

 856 שקה ,םינמיסה ןווגמ תא אלו קתעה הלמה תא תלביק חיש-ודה תרושב סא

 .בוש הסנו [-] וא

 .(הז רפסל המדקה האר) 81/7 שקמ יבגל םיקוחה לע דפקה

 .[2] ןותחת צח לע השקה י"ע ןותחת צח ןמיסב רחב

 .ןכל םדוק םש היהש הלאשה ןמיס תא ףילחמה ןותחת צח עיפומ לגרסה תרושב

 שמתשהל הצרנ םהבש הרושה יבג לע תומוקמה תא עובקל שי הז בלשב

 .רוטלובטב

 .דבלב לאמשלו ןימיל םיצחה תרזעב השעיי הרושה יבג לע לויטה

 .1א5 שיקהל שי צחה ןמיס םוקימ תא עובקל ידכ *

 .כמז, שיקהל שי צחה ןמיס לש ןומיס לטבל ידכ *
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 .בלש רחא בלש לגרסה יבג לע םימוקימה תא הנבנ הבה

 .ללמה רובע 54 ,42 ,17 ,3 תודומעב םירוטלובט עובקל הניה ונתרטמ

 .3 'סמ רוטל ןמסה תא זזה .א

 .זא5 שקמ תרזעב ותוא עבק

 ןמסהו ןותחת צח ריוצ ןמיסה תא תעביק וב םוקמב ,האצותכ

 \ .הלאמש דחא רוט

 .54 ,42 ,17 םירוטב וז הלועפ לע רוזח .ב

 (םיצחה תרזעב) ןמסה תא דימעהלו רוזחל לכות - תיעט םא .ג

 .כמז שיקהלו לטבל ךנוצרב

 .לגרסה תרושמ תאצל ידכ ,₪56 וא [-] םיימעפ שקה םיעוביקה םותב .ד

 .ונינבש רוטלובטב שמתשהל ןתינ הז בלשמ

 .188 שקה - אבה ןמיסל גלדל ידכ *

 .םיצחב שמתשה - הרוש תדרל ידכ *

 ליגרת

 .תינבש רוטלובטב רזעהו ללמב הלבטה תא אלמ .1

 !!! רוכז

 .1א5 בצמב תויהל רוסא *

 מ שקמב שמתשהל רוסא *

 ,הלבטה ינמיס תא חוור שקמ תרזעב תקחמ תועטב םא *

 םדקתה בהבהמה

 ןמיסה לע

 תאז ןקת

 .הלבטה דלש תינבב תדמלש יפכ םיאתמה ןמיסהו 6181 שקמה

 .([+]-ו 10 יד: לע) ישארה טירפתל רוזחו התוא רומש ,הלבטה יולימ םויסב .2

 ותוא

 תרזעב
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 [דכוכיטס

 - ונדמל הז קרפב

 .הלבט תונבל

11 

.3 

 .םייפרג םינמיטמ בכרומ הלבטה דלש

 ,[+] ישקמו 61א2 לש בוליש תועצמאב תירשפא םייפרגה םינמיסה תשקה

 .םישקמה חול לש ינמיה וקלחב םיצחה עובירו [-]

 :םיאבה םישקמב שמתשהל רוסא ,תואלבט םע הדובע תעב

 .תאצתה *

 .כממ *

.]1 * 

 .אמס בצמב היהי ןמסהש ךכ לע דיפקהל שי

 .זןצ5 בצמב היהי ןמסהש רוסא

 .חוור שקמ תועצמאב עצבתת הלבטמ ןותנ תקיחמ
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 תואלבט ןוקית - 14 קרפ

₪ 
 :ןכהפור נררוכזכ

 .הלבטב םינותנ יוניש .1

 .הלבטמ םינותנ תקיחמ .2

 .םינותנ תורוש תפסוה .3

 .םינותנ תורוש תקיחמ .4

 .(הרבעה) םינותנ םוקימ תפלחה .5

 .הלבט תרצה .6

 .םינותנ תודומע תפסוה ןעמל - הלבט תבחרה .7

 .הדומעה ךותב םינותנ זוכרמ .8

 ::רזכדכור

 םינוקיתל דחוימ קרפ ונדע*  ,בכרומ ועשה |תואלבטב |לופיטהש | ןויכמ

 .תואלבט

 םיקרפב ודמלנש תודוקפ לע ובורב ססבתמ תואלבטה ןוקית ןפוא השעמל

 .םימדוק

 קרו ,(411+ק2 - ראשהו רומש) ךמסמה תא רומשל יאדכ ,ןוקית לכ רחאל :הצע

 תובקעב הלבטה קזעת םיפיעסה דחאב םא .אבה ףיעסל רובעל ןכמ רחאל

 בוש רוזחלו ,([+] -ו 41.1+09) הרימש אלל ךמסמה תא בוזעל לכות ,תועט

 .ךמסמל

 .םינותנ םומינימ דבאת וז הרוצב
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 רשא תורושה ירפסמ םה הלא .םירפסמ םיעיפומ אמגודבש הלבטה ןימיב :הרעה

 .ןלהלש ליגרתה ךלהמב תו*וצרה תורושל ךתוא הנפנ םתועצמאב

 :צנוצצוכ

 .הלבט םשב ךמסמל סנכה

 .תואלבטב הדובע תעב ןמסה לש ובצמ תובישח לע םדוק קרפב ונדמל

 .דבלב אטק בצמב תויהל דפקה תואלבט ינוקיתב םג

 הלבטב םינותנ יוניש .1

 .ןוד לאכימ וניה שדחה הרומה לש ומשו ףלחוה הירוטסהל הרומה :דעי

 .הרומה םש תא הירוטסה עוצקמ לש תורושה שולשב ףילחהל שי
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 :עוציבה ןפוא

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 .ה

 ו

 .ז

 .גי

 .די

 .אמס בצמל ןמסה תא רבעה

 .הרומה לש םשה תליחת לע ,5 הרושב ןמסה תא דמעה

 .ןוד לאכימ שדחה םשה תביתכ י"ע םדוקה סשה תא "סורד"

 םג ףילחהל שי ןהב ,17-ו 11 תורושב םג וז הלועפ לע רוזחל ןתינ

 .הקתעה י"ע םג תאז עצבל ןתינ םלוא ,הרומה םש תא ןכ

 (ןוד לאכימ לש מ תואה) תמשרש שדחה םשה תליחת לע ןמסה תא דמעה

 .₪2 שקמ תרזעב םשה לכ תא עבצ

 עבצת הנושאר השקה .ףסונ דחא ות עבצת %2 לע הציחל לכ :ךריכזהל

 דע ךכ ךשמה .האלה ןכו * תואה תא עבצת תפסונ השקה ,מ תואה תא

 .םשה לכ תא עבצתש

 .עובצה עטקה לע עצבל לכותש תויורשפאה תועיפומ חיש-ודה תרושב

 .[+] שקמ תועצמאב רשאו (קתעה) 1 היצפואב רחב

 קתעומה ללמה סנכויש הצרת וב םוקמל ,11 הרושל ןמסה תא רבעה

 .(ץיבר דוד םשה לש ד תואה)

 קתעה :העדוה המשרנ חיש-ודה תרושב ,ת1 שקה

 רוט קתעה :העדוה המשרנ חיש-ודה תרושב ,82 שקה

 .רושיאל [+] שקה

 .הירוטסה לש ישילשה עפומב םג הלועפה לע רוזח

 לע ,17 הרוש) ללמה סנכויש הצרת וב םוקמב הרושב ןמסה תא דמעה

 .(ציבר דוד םשה לש ד תואה

 .[+] -ו ,ע2 ,ת1 םישקמה לע שקה

 .([+] -ו 41+ע2) הלבטה תא רומש

 1!! הבושח הרעה

 .םוקמל םוקממ םקיתעהלו 6 וא 4 םישקמ תרזעב עטק עובצל ונדמל 9 קרפב

 רחא ות עבוצ רשא 82 שקמ םע עטק תעיבצ תועצמאב תאז תושעל ונדמל הז קרפב

 .ות =
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 :םתוא רוכזל בושח רשא ,העיבצה תוטיש יתש ןיב םילדבה רפסמ םימייק

 תחתמ עטקה קתעומ ע6 שקמ וא 24 שקמ י"ע עבצנש עטק םיקיתעמ רשאכ .1

 .ןמסה בצומ הילעש הרושל

 .ללמה סנכנ ןהילאו תורוש תוחתפנ רמולכ

 ,םוקמ הנפתמ אל - ע2 שקמ י"ע עבצנש עטק םיקיתעמ רשאכ ,תאז תמועל

 .ןמסה דמוע וב םוקמל קוידב קתעומ עטקהו

 .ונל בושחה םייק ללמ לע הלע* אלש רהזהל שי ןכל

 הקתעהה תא עצבל שי ,ת6 וא 24 םישקמה תועצמאב עטק םיעבוצ רשאכ .2

 .[+] -ו ע4 ,ת1 םישקמה תועצמאב

 תורוש קתעה :העדוה העיפומ חיש-ודה תרושב

 תועצמאב הקתעהה תא עצבל שי ,ת2 שקמ תועצמאב עטק םיעבוצ רשאכ

 .[+] -ו ע2 ,ת1 םישקמה

 רוט קתעה :העדוה העיפומ חיש-ודה תרושב

 : .ל"נה םילדבהה לע דפקה

 הלבטמ םינותנ תקיחמ .2

 .יצרא הניגר הרומה םש תקיחמ :דעי

 :עוציב ןפוא

 תואלבטב ללמ תקיחמ ןכל ,תואלבטב שומישל רוסא ₪21 שקמ יכ ונדמל

 .חוור שקמ תועצמאב תעצבתמ

 .אטס - ןמסה בצמ .א

 םשה לש ר תואה) לוטיבל יוצרה םשה תליחת לע ןמסה תא דמעה .ב

 .(יצרא הניגר

 .חוור שקה .ג

 .םשה לכ תא קחמו ךכ ךשמה ,דחא ות קחמת חוור לע השקה לכ .ד

 .([+] -ו 4/7+ע2) הלבטה תא רומש .ה
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 .(רפסמ ,תוא) רחא ות לכ ומכ ות השעמל אוה חוור :רבסה

 .ותוא ונקחמ השעמל ךכבו םשה םוקמב םיחוור ונמשר

 םינותנ תורוש תפסוה .3

 עוצקמ תרוש ףיסוהל שי  ,תילגנא-ו תורפס תועוצקמה תורוש ןיב :דעי

 :היטרפ ןלהלש תפסונ

 היגולויב :עוצקמ

 גנוג ןימינב :הרומה םש

 4 :םינויצ עצוממ

 4בי :התיכ

 :הלועפה ןורקיע

 :הדרפה תרושו ללמ תרוש דוע ףיסוהל םיכירצ השעמל

 ףב י 94 גנוג ןימינב היגולויב

 רייצל םוקמב תורושה תא קיתעהל ןתינ יכ ,וניאר הלבטה תא ונינבשכ

 .הלבטה תא

 .ןורקיע ותואב וז הלועפ תא םג עצבנ

 .םאתהב ללמה תא הנשנו יוצרה םוקמל ןקיתענ ,תובותכ תורוש חקינ

 :עוציב ןפוא

 .7 הרושב ןמסה תא דמעה .א

 .4 י"ע הרושה תא עבצ .ב

 .ע4 י"ע הדרפהה תרוש תא םג עבצ .ג

 .[+] תרזעב רשאו (קתעה) 1 היצפואב רחב .ד
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 הרוש לא קתעומה עטקה ףלשנ ע4 שקמב העיבצ י"ע הקתעהב יכ ונדמל .ה

 .ןמסה דמע הילעש הרושל תחתמ תחא

 :;עטקה תא ונקתעה

 1י דפ תיזג לכימ תורפס

 :תילגנאל תורפס ןיב וסינכהל םיכירצ ונא

| | 6 

| | 8 : 
 ? יוארכ עצובת הקתעההש ידכ ןמסה תא דימעהל יאדכ ןכיה

 רמולכ ,הדרפה תרוש הירחאלו ללמ תרוש ונקתעה יכ רוכזל ונילע

 .ללמ תרושל לעמו הדרפה וקל תחתמ עטקה תא סינכהל םיכירצ ונא

 .הקתעהה תא עצבנו 8 הרושב ןמסה תא דימענ

 רשאו ע4 ,ק1 - קתעומה עטקה תא ףולש ,8 הרושב ןמסה תא דמעה .ו

 .[+]-ב

 .קתעוהש ללמה םוקמב ,םיאתמה ללמה תא סינכהל קר רתונ תעכ .ז

 .הז קרפב 1 ףיעס האר

 .([+] -ו 417+ע2) הלבטה תא רומש .ח

 םינותנ תורוש תקיחמ .4

 .הקיטמתמ עוצקמה תרוש תקיחמ ;דעי

 :עוציב ןפוא

 .15 הרושב ןמסה תא דמעה .א

 .74 שקמ תרזעב - הרושה תא עבצ .ב
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 .כמש שקמ תרזעב - התוא קחמ .ג

 ,םיפוצר הדרפה יווק 2 ונלביקש בל םיש םלוא - הקחמנ הרושה .ד

 .םהמ דחא קוחמל שי ןכל

 .('ד-'ב םיפיעס עוציב לע רוזח) - םיווקה דחא תא קחמ .ה

 .([+] -ו 47+ע2) הלבטה תא רומש .ו

 (הרבעה) - םינותנ םוקימ תפלחה .5

 תוזכורמ הנייהתש ךכ הירוטסהה תורוש תשולש לכ תא ריבעהל | :דעי

 .הלבטה שארב

 :ךכ הלבטה תיארנ הכ דע ונעציבש םינוקיתה לכ רחאל

 הוי מה רה ה

 א ]ו
 הניב ומ ו ו

0 | : 

 \פ סס-] ש\ת 6 א =

 ;עוציבה ןפוא

 .14,13 תורושה תא (4) עבצ .א

 .[+] תרזעב רשאו (הרבעה) "3 היצפואב רחב .ב



- 144 - 

 :תורושה תא ונקתעה .ג

 2: 9 ןוד לאכימ הירוטסה

 6 הרושב ןמסה תא דמעה ,3 ףיעסב ועארש ןורקיעה 5 לע

 .[+] תרזעב רשאו 83 לע השקה י"ע עטקה תא ףולשו

 .לנשה עטקה תא רבעה ןפוא ותואב .ד

 .(ת4) 17,18 תורושה תא עבצו ,17 הרושב ןמסה תא דמעה

 .[+] תרזעב רשאו 23 היצפואב רחב .ה

 רשאו 23 שקמ י"ע עטקה תא ףולשו 6 הרושב ןמסה תא דמעה .ו

 .[+] תרזעב

 .([+] -ו 81/1+2) הלבטה תא רומש .ז

 הלבט תרצה .6

 .טעמ התוא רצהל וננוצרבו *דמ הבחר הרומה םש תדומע :דעי

1 82 3 8 5 6 
 098765332109876533210987 7 1 ץץ----/--/---/1
1 
 התיכ עצוממ הרומה םש עוצקמ 2

 םינויצ 7

. | 6 

: 
 :ּ ן / 19
16 | . | 

 ן 22 . 20

 יב מ מ 23 |
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 קוחמל םג ןתינ ןפוא ותואב ,תורוש קוחמל םימדוק םיקרפב ונדמל

 .תודומע

 :עוציב ןפוא

 .30 רוטב 1 הרושב ןמסה תא דמעה .א

 .(ללוכ) 33 רוט דע ע2 שקמ תרזעב עבצ .ב

 .(26 הרוש דע) 24 שקמ תועצמאב הלבטה ףוס דע עבצ .ג

 .[+] -ב רשאו כז. היצפואב רחב .ד

 .המצמטצה הלבטהו וקחמנ תודומעה .ה

 דע 1 הרושמ ,הלבטה ךרוא לכל עובצל דיפקהל שי יכ ,ןייצל בושח

 .תתוועמ היהת הלבטה ןכ אל םאש ,26 הרוש

 ועלה ,23 דע 5  תורושה תא קר  םיעבוצ ועיה םא | :אמגודל

 תא קר ונרצהש ןויכמ ,ןלהלש הלבטה תא האצותכ םילבקמ

 .תועובצה תורושה

 התיכ עצוממ הרומה םש עוצקמ

 םינויצ

 ןוד לאכימ הירוטסה

 הירוטסה

 הירוטסה

 ו

1 / 

 ו

 צרה המלש תילגנא

 ₪ 655 ירודכ ןורש

 יב ו ה

0 

₪ 
2 

 דד
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 .([+] -ו 41+2) הלבטה תא רומש .ו

 םינותנ תודומע תפסוה ןעמל הלבט תבחרה .7

1 2 3 8 5 
 22497 /-----|------ || -----מ--נ1

 ןוד לאכימ

 תיזג לכימ תורפס

 גנוג ןימינב היגולויב

 ךנת
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 תדומע ףיסוהל שי | "התיכ"ו |"םינויצ עצוממ" | תדומע | ןיב | :דעי

 :ךכ האריתו ,םירוט 5 -מ הייונב רשא ,"רטסמס"

 רטסמס

 :תולועפה רדס

 .טעמכ הרושה ךרוא לכל תסרפתמ ונלש הלבטה עגרכ

 לנמיס ויה ,םדוק ףיעסב ונעציבש הלבטה תרצה ינפל יכ בל םיש

 .הרושה הצקל םידומצ רמולכ ,60 רוטב תאמה

 ,הנימ* טעמ תאדמא ינמיס וז" ,טעמ הלבטה תא ונרצהש רחאל

 .הרוש לכב תודוקנ 4 ונל תורכומה תודוקנה ועיפוה םהל לאמשמו

 וא ףסונ ללמ תסנכהל םוקמ טעמ הנפתה יכ ,איה רבדה תועמשמ

 .תופסונ תודומע

 רוט דועו ללמה רובע םירוט 5 השדחה הדומעה רובע םיכירצ ונא

 .דירפמ הדומע וק רובע דחא
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 .םירוט 6 כ"הס

 רחאלו םיפסונ תומוקמ 2  תונפל הליחת םיכירצ ונא יכ עבונ ןאכמ

 .ה*וצרה הדומעה תא רידחהל לכונ ,םייונפ םירוט 6 ויהיש

 :עוציב ןפוא

 .13 רוטב 1 הרושב ןמסה תא דמעה - םיפסונ םירוט 2 תקיחמ .א

 .13,14 םירוטה תא 82 שקמ תרזעב עבצ

 .הלבטה ףוס דע רמולכ ,26 הרוש דע א4 שקמ תרזעב עבצ .ב

 .[+] שקמ תרזעב רשאו ₪1, היצפואב רחב .ג

 .שורדכ תודוקנ 6 רבכ שי לאמש דצבו המצמטצה הלבטה

 םוקמה ןובשח לע *וצרה םוקמב הלבטה תא ביחרהל ןתינ תעכ

 .וניניפש



 .ד

 .ה

 .ו

 .ז

 .ח

 .ט

 .א>

 .בי
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 ,"התיכ" | ןיבל | "םינויצ עצוממ" ןיב הדומע | סינכהל | וננוצרב

 םהינב הדירפמה הדומעה לע הלבטה שארב ןמסה תא דמעה ןכל

 .(45 רוט 1 הרוש)

 רוטה .(26 הרוש) ףוסה דע 24 ןכמ רחאלו תחא םעפ 2 שקה

 .עבצנ ולוכ

 .(רדחה) 1א5 היצפואב רחב

 :העדוה העיפומ חיש-ודה תרושב

 רדחה :רוט

 .רושיאל [+] שקמ לע חל

 .עבצנ הרושה ףוס דעו עובצל תלחתה וב רוטהמ םוחתה לכ

 ינמיסו שקובמה םוקמב ףסונ רוט ךל חתפת [+] לע השקה לכ

 .הלאמש דחא רוט וזוז: תאמה -ה

 הצקל ודמצי מאדשת-ה ינמיסש דע [+] שקמ לע בושו בוש חל

 ידמ רתו* ףוחלל אלש רהזה םלוא ,(60 רוט) הבושה לש ילאמשה

 שיקתו הצקל םידומצ עאדמא -ה ינמיס םא ןכש ,[+] לע םימעפ

 בצמו םאצמת -ה ינמיס תומלעהל רבדה םורגי ,[+] שקמ לע בוש

 .יוצר וניא הז

 לע שקה ,הבחרהה תלועפ תא תמייסשכ רמולכ ,הלועפה םויסל

 .םויסל [-]

 .קיר םוקמ חתפנ "התיכ"ו "םינויצ עצוממ" תודומעה ןיב

 יפ לע שורדה ללמה תא סנכהו םירסחה הלבטה יווק תא םלשה

 .13 קרפב תדמלש םיללכה

 !!1! בושח

 .אמע בצמב תויהל דפקה ,ללמהו םיווקה תמלשה ןמזב

 .([+] -ו ג1+02) הלבטה תא רומש

--- 
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 הדומעה ךותב םינותנ זוכרמ .8

 .הדומעה לאמשל םידימלתה ינויצ תדמצה | :דעי

 :ךכ הארת האצותה

1 2 3 4 5 6 
 ו

 התיכ רטסמס עצוממ הרומה םש עוצקמ
 םינויצ

 |( א- ןוד לאכימ הירוטסה
1 1 

 הצ ןוד לאכימ הירוטסה

 ה |
47 

 | ו |
 ואצשצ

1-9[ - 
 ;עוציבה ןפוא

 ספ | צפ רג | ₪ | ב סס

 ואב
 איב

 סס | אפ

 .ק7 לע השקה תרזעב תורתוכ זכרמל ונדמל - 7 קרפב

 .הנוש טעמ הלועפה ןפוא םלוא זוכרמ עצבל ןתינ הלבט ךותב םג

 ןיצל שי ןכל ,הלבטה ךותמ דבלב תחא הדומע ןווכל וננוצרב

 םישל ןכיה ןייצ) וכותבו ,יוצרה םוחתה תא העיבצ תרזעב

 .(עובצה עטקה לאמשל וא ןימיל דומצ ,זכרמב) ללמה וא םירפסמה



 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 .ה

 ו
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 .31 רוטב 5 הרושב ןמסה תא דמעה

 .44 רוט דע ע2 תא שקמ תרזעב עבצ

 .26 הרוש דע 24 שקמ תרזעב עבצ ,הטמ יפלכ

 .ק7 היצפואב רחב

 .ילאמש אח ןמס ,םינותנה תא דימצהל ןוויכ הזיאל הלאשל

 .לאמשל ודמצוה הדומעה ינותנ לכ

 .הדומעה זכרמל םינותנה תא ריזחהל ןפוא ותואב הסנ
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, 

 /2 | תורתוכ - 10 קרפ
 ב6

0/0 
2 

 - ןרפה נררוטכזכ

 .המצע לע תרזוחה הנותחת וא הנוילע תרתוכ םע םיכמסמ תביתכ

 - הכטשקהר

 עיפות ךמסמה לש דומע לכ שארבש םיצור ונאו בר ללמ סיפדהל ונילע םיתעל

 .העובק תרתוכ וא ,העדוה

 תחא םעפ קר התוא בותכל ךרטצנ - דומע לכ תליחתב עיפות תרתוכהש יפ לע ףא

 .ךמסמה שארב דבלב

 - דדצעו

 תרתוכהו תונוילעה תורתוכה ףוריצב (ףדל רבעמ האר) אבה ללמה תא סיפדהל

 :הנותחתה



 תינוכמ גוס

 127 טאיפ

 ורבוס

 וו.מ.ב

 84 ונר

 :קנאיבוטוא

 סדצרמ

 840% 'וזפ

 ונ*מק-לא

 טרוקסא דרופ

 הרופ טאיס
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 תוינוכמ תלבט

 עבצ

 םודא

 ףסכ

 קורי

 בוהצ

 לוחכ

 דורו

 םותכ

 רוחש

 'זב

 תלכת

 רוצ*י תנש

55 

20 

75 

6 

2 

5 

08 

75 

8 

608 

 ...אבה דומעב ךשמה
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 תוינוכמ תלבט

 רוצ* תנש עבצ תינוכמ גוס

 66 ןבל - ןאורטיס

 1 רופא אתיסוס

 9 םוח תישופיח

 .9 תיז ףלוג

 66 רופא הנוקסא לפוא

 20 בוהצ 4 ונר

 8% םותכ תישופיח

 1 קורי ונימק-לא

 +8 תיז סדצרמ

 3 ףסכ יקנאיבוטוא

 ....אבה דומעב ךשמה
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 .דרפנב הסרג לכב ןודנ ןכלו תורתוכה אשונב םיבר םייוניש ולח 4.5 הסרגב

 :ךכ ךמסמה הארי* ךסמה יבג לע

 %. :ושכרב

 ויבסנ רשא ,"תכ"ו "עכ" תויתואב תוליחתמה תונושארה תורושה שולשל בל םיש)

 .(ךשמהב ןתוא

 תוינוכמ תלבטמ2עב
 תינוכמ גוס מ3עכ

 ....אבה דומעב ךשמהש2תכ

 127 טאיפ

 ורבוס

 וו.מ.ב

 4 ונר

 :קנאיבוטוא

 סדצרמ

 80% 'וזפ

 ונימק-לא

 טרוקסא דרופ

 הרופ טאיס

 ןאורטיס

 אתיסוס

 עבצ

 םודא

 ףסכ

 קורי

 בוהצ

 לוחכ

 דורו

 םותכ

 רוחש

 ולב

 תלכת

 ןבל

 רופא

 רוצי תנש

65 

10 

755 

6 

2 

70 

08 

75 

8 

608 

6 

1 
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 9 םוח תישופיח

 99 תיז ףלוג

 66 רופא הנוקסא לפוא

 20 בוהצ 4 ונר

 8 םותכ תישופיח

 1 קורי ונימק-לא

 8 תיז סדצרמ

 8 ףסכ :קנאיבוטוא

 :םיכמסמה ןיב םילדבהל בל םיש

 תוראתמה תורוש לש ףצר ןהירחאלו תורוש 3 ןנשי ךסמב גצומה ךמסמה שארב

 לש ללמ הגיצמ "עכ" תויתואב "הליחתמה הרושה .םינוש תוינוכמ יגוס

 .תיתחת תרתוכ לש ללמ הגיצמ "תכ"ב הליחתמה הרושהו תיליע תרתוכ

 ונבתכ רשא תורושה שולש דומע לכב תועיפומ ספדומה ךמסמב ,תאז תמועל

 .ךמסמה תליחתב

 ךמסמב ימעפ-דח םושיר י"ע תורתוכב שמתשהל ןתינ יכ ,םידמל ונא ןאכמ

 .שדחמ דומע לכב ןתספדהל םורגל ךכבו

 :צוציכ ןפכוא

 .שדח ךמסמ חתפ 1

 תרתוכ :םש

 70 :בחור

 .תרתוכ תורוש ןניה ךמסמה לש תונושארה תורושה שולש

 :םילדבה 2 -ל טרפ ,תרחא הליגר הרוש לכל ההזה הרוש הניה תרתוכ

 .תרתוכה םוקימ תא םיראתמ הרושב םינושארה םיוותה תעברא .א
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 .הנושארה הדומעב רמולכ הרושה תליחתב תויהל םיבייח םיוותה

 :םיוותה תעברא ןלהל

 :תרתוכה ספדות םידומע וליאב - ןושאר ות 1

 .דבלב םי*נמיה םידומעב ,ןימ* - י

 .דבלב םילאמשה םידומעב ,לאמש - ש

 .ךמסמה ידומע לכב - כ

 :ותיתחתב וא ףדה שארב ,ףדה ינפ לע תרתוכה םוקימ - ינש ות (2

 .ףדה שארב ספדות תרתוכה ,תיל*ע - ע

 .ףדה תיתחתב ספדות תרתוכה ,תיתחת - ת

 ספדות |תורתוכל | תודעוימה תורושה שולש ןיבמ הרוש וזאב 63

 :תרתוכה

 .הנושאר הרושב ,הנושאר תרתוכ - 1

 .הינש הרושב ,תיעצמא תרתוכ - 2

 .תישילשה הרושב תרתוכ - 83

 (12 קרפב ל"נה תורושה שולש יבגל טוריפ האר)

 :הרושה ינפ לע תרתוכה םוקימ (4

 .הרושה לש ינמיה הצקב ,ןימי - *

 .הרושה לש ילאמש הצקב ,לאמש -

 .תזכרוממ תרתוכ ,זכרמ

 .הלוכ הרושה ינפ לע הרוזפ תרתוכ ,ןוזיא -

 ו

 .דומע לכ לש ימינפה דצב ,ימינפ - ט לכ שש

 .דומע לכ לש ינוציחה דצב - ח

 ,ןצרב ,המצע תרתוכה ןכות םושרל שי ל"נה ם*וותה 4 רחאל

 .ךכב הצור התא ןכ םא אלא

 .תרתוכ וזש ןייצל ידכ ןותחת צח עובקלו (ןווכה) ₪7 לע שיקהל שי .ב

 תוינוכמ תלבטמ2עכ - הנושאר תרתוכ תביתכ .3

 .(ליעל תספדומ אמגוד האר) ףדב רתויב הנוילעה תרתוכה וז

 ,חוור אלל

 .מ2עכ - ספדותש תרתוכה תא םיראתמה םיוותה תא םושר הרושה תליחתב



 :רבסה
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 .ךמסמה ידומע לכב ספדות תרתוכה - כ

 שר א <

 .ףד לכ שֶארב ספדות תרתוכה -

 .דומע לכ לש 2 הרושב ספדות תרתוכה -

 .הרושה זכרמב ספדות תרתוכה -

 ה17+מ%אע) יתחת וק םע תוינוכמ תלבט - ללמה תא םושר הרושה ךשמהב

 .(4.18 הסרגב 8אעכ וא 4.5 הסרגב

 .יתחת וק בצממ אצ

 - תרתוכ ןומיסל הרושה תא ןווכה

 .א

 .ב

 .ג

 תביתכ .4

 תרתוכ

 .א

 .ב

 .ע7 לע שקה

 .[2] ןותחת צחב רחב

 .[+] שקמ תרזעב רשא

 .תרתוכ יהוזש למסמה ,וק חתמנ הרושה לכ ךרואל

 - הינש תרתוכ

 רוצי תנש עבצ תינוכמ גוס

 .תורתוכל הצקומה םוחתבש תישילש הרושב עיפות וז

 - ספדותש תרתוכה תא םיראתמה םיוותה תא םושר הרושה תליחתב

 .מ3עכ

 :רבסה

 .ךמסמה ידומע לכב ספדות תרתוכה - כ

 .ףד לכ תיתחתב ספדות תרתוכה - ע

 .דומע לכ לש 3 הרושב ספדות תרתוכה - 3

 .הרושה זכרמב ספדות תרתוכה - מ

 .תינוכמ גוס - םושרו יתחת וק בצמל סנכה

 .עבצ - םושרו ,חוור שקמ תרזעב םיחוור 10 רוצ

 .רוצי תנש - םושרו ,חוור שקמ תרזעב םיחוור 12 רוצ

 .יתחת וק בצממ אצ

 .([+] -ו ,[2] ןותחת צח ,ת7) תרתוכ ןומיסל הרושה תא ןווכה
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 ....אבה דומעב ךשמהש2תכ - הנותחת תרתוכ תביתכ .5

 תדבוע תא) תורתוכל הצקומה םוחתה לש הינש הרושב עיפות וז תרתוכ

 .(וז תרתוכ תרוש ךותב עבקנ ףדה תיתחתב תרתוכה תעפוה

 .א

 .ב

 - ספדותש תרתוכה תא םיראתמה ם*וותהת תא םושר הרושה תליחתב

 .ש2כתכ

 :רבסה

 .ךמסמה ידומע לכב ספדות תרתוכה - כ

 .ףד לכ תיתחתב ספדות תרתוכה - ע

 .דומע לכ לש 2 הרושב ספדות תרתוכה - 2

 .הרושה לש לאמש דצב ספדות תרתוכה - ש

 .([+] -ו ,[2] ןותחת צח ,ע7) תרתוכ ןומיסל הרושה תא ןווכה

 .ומצע ךמסמה ןכות תביתכב ליחתנ תורתוכה תביתכ רחאל .6

 .הרושל הרוש ןיב הדירפמ חוור תרוש רשאכ ,ףצרב ללמה תא בותכ

 ךמצע לע לקת ךכבו ,תואלבט - 13 קרפב תדמלש יפכ םירוטלובט הנב :הצע

 .םינותנה תנזה תלועפ תא

 .([+] -ו ת10) אצו ךמסמה תא רומש .7

 .דומיעה ינותנ ךסמ תא ריכהל ונדמל 12 קרפב 8

 :ךכ הז ךסמל סנכה

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 .טילקת ןכותל סנכה

 .ר גוסמ תרתוכ - םשב ךמסמה לע ןמסה תא דמעה

 .[5] לע םיימעפ שקה

 :םיאבה םינותנה תא הנש

 20 -  דומעב טסקט תורוש רפסמ -

 4 - תורוש חוו*ר -

 .(דבלב וז אמגודב ונתוא שמשמ אוה ,יחרכה וניא הז יוניש)

 :תורתוכ אשונל םיסחייתמ רשא תודש ינש םנשי דומיעה ינותנ ךסמב

 תוקירה תורושה רפסמ רמולכ - טסקטל תרתוכ ןיב חוורמה (1

 .טסקטה בתכיי םרטב תרתוכה תביתכ רחאל ריאשהל שיש
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 תונותחתו תונוילע :תורתוכ (2

 :ןה תוזורשפאה

 .ללכ תרתוכ ןיא - ל

 .תורתוכ שי - כ

 םושרל שי  ,ונלש אמגודב

 תורתוכב ןהו תונותחתה

 .םיגוסה ינשמ תורתוכב

 .(210) דומיעה ינותנ ךסמ תא רומש 9

 .([-]) ישארה טירפתל רוזח

 .ךמסמב תורתוכ שי םאה -

 תורתוכב ןה ,תודשה ינשב

 םישמתשמ |ונאש | ןויכמ

 .(13 קרפ האר) ךמסמה תא ספדהו הספדה תיצפואל סנכה .0

 לכב ןמצע לע תורזוחה תורתוכה תאו תוינוכמה ינותנ תא : תלביק האצותכ

 .דומע

 :תאז הסננ הבה

 .תרתוכ ךמסמל סנכה .1

 תוינוכמ תלבטמ2עכ תורתוכה תא רבעה .2

 :ןלהלש תורושה יתש ןיבש

 בוהצ 4 ונר

 לוחכ יקנאיבוטוא

 .(10 קרפב האר הרבעהה תלועפ)

 .([+] -ו ע10) ךמסמה תא רומש 8

 .תספדמל ךמסמה תא חלש .4

 ? םעפה תלביק המ

 הרושל ...אבה דומעב ךשמהט2תכ -ו

166 

2 

 .םימדוקה םידומעבש תרתוכהמ הנותחתה תרתוכה הנוש ןורחאה דומעב
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 :תונקסמ רפסמ קיסהל ןתינ ןאכמ

 .ךמסמה ךלהמב הצרנש לככ תורתוכה תא תונשל ןתינ .1

 .ךמסמה תליחתמ אקווד ואלו הצרנש דומע לכמ תורתוכ ליחתהל ןתינ .2

 4.18 ;:רצלריב

 :ךכ ךמסמה הארי* ךסמה יבג לע

 תוינוכמ תלב1
----------------דשש קש% 00

---- = 

 רוצי תנש צבצ תינוכמ גו3
 הר -.תינוכמ גוס3

== 

 ...אבה דומעב ךשמה2

 55 םודא 127 טאיפ

 10 ףסכ - ורבוס

 175 קורי וו.מ.ב

 6 בוהצ 4 ונר

 2 לוחכ יקנאיבוטוא

 70 דורו סדצרמ

 08 םותכ 80% 'וזפ

 175 רוחש ונ*מק-לא

 5 'זב טרוקסא דרופ

 |08 תלכת הרופ טאיס



 ןאורטיס

 אתיסוס

 תישופיח

 ףלוג

 הנוקסא לפוא

 84 ונר

 תישופיח

 ונימק-לא

 סדצרמ

 :קנאיבוטוא
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 ןבל

 רופא

 םוח

 רופא

 בוהצ

 םותכ

 : קורי

 תיז

 ףסכ

 :גצומה ךמסמה ןיבל ספדומה ךמסמה ןיב םילדבהל בל םיש

6 

41 

9 

99 

6 

120 

6% 

1 

8 

7 

 יגוס תוראתמה תורוש לש ףצר ןהירחאלו תורוש 3 ןנשי בותכה ךמסמה שארב

 .םינוש תוינוכמ

 ונבתכ רשא תורושה שולש דומע לכב תועיפומ ספדומה ךמסמב ,תאז תמועל

 .ךמסמה תליחתב

 :"ע תורתוכב שמתשהל ןתינ יכ םידמל ונא ןאכמ

 .שדחמ דומע לכב ןתספדהל םורגל ךכבו

 ךמסמב *למעפ-דח םושיר
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 :צנובצוכ2 ןפכוק4

1 

3 

.4 

 .שדח ךמסמ חהתפ

 תרתוכ :םש

 70 :בחור

 .תרתוכ תורוש ןניה ךמסמה לש תונושארה תורושה שולש

 :םילדבה 2-ל טרפ ,תרחא הליגר הרוש לכל ההז תרתוכ

 .3 וא 2 ,1 הרפסה תויהל ךירצ הרושב ןושארה ותה .א

 קרפ האר) תורתוכל תוצקומה תורושה 3 םוחתב תרתוכה םוקימ רמולכ

 .(הספדה - 2

 .תרתוכ וזש ןייצל *דכ ןותחת צח עובקלו (ןווכה) /ע7 לע שיקהל שי .ב

 תויגוכמ תלבט1 - הנושאר תרתוכ תביתכ

 .(ליעל תספדומ אמגוד האר) ףדב רתויב הנוילעה תרתוכה וז

 .1 הרפסה תא םושר

 אפ וא 4.5 הסרגב 81.7+מאע2) יתחת וק םע תוינוכמ תלבט - ללמה תא םושר

 .(4.18 הסרגב

 .יתחת וק בצממ אצ

 - זכרמל תרתוכה תא ןווכה

 .ע7 לע שקה .א

 .[8] ןוילע צח רחב .ב

 - תרתוכ ןומיסל תרתוכה תא ןווכה

 .ע7 לע שקה .א

 .[2] ןותחת אחב רחב .ב

 .תרתוכ יהוזש למסמה ,וק חתמנ הרושה לכ ךרואל

 - הינש תרתוכ תביתכ

 רוצי תנש עבצ תינוכמ גו3

 .תורתוכל הצקומה םוחתבש תישילשה הרושב עיפות וז תרתוכ

 .3 הרפסה תא םושר .א

 .תינוכמ גוט - םושרו יתחת וק בצמל סנכה .ב

 .עבצ - םושרו ,חוור שקמ תרזעב םיחוור 10 רוצ



 .פ

 .ג

 תביתכ

 תרתוכ

 תעפוה

 .א

 .ב

 .ג
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 .רוצי תנש - םושרו ,חוור שקמ תרזעב םיחוור 12 רוצ

 .יתחת וק בצממ אצ

 .([8] ןוילע צחו ע7) זכרמל תרתוכה תא ןווכה

 .([2] ןותחת צחו ע7) תרתוכ ןומיסל תרתוכה תא ןווכה

 ....אבה דומעב ךשמה2 - הנותחת תרתוכ

 תדבוע תא) תורתוכל הצקומה םוחתה לש הינש הרושב עיפות וז

 .(רתו* רחואמ עבקנ ףדה תיתחתב תרתוכה

 ...אבה דומעב ךשמה - ללמה תא ןכמ רחאלו ,2 הרפסה תא םושר

 .([4] ילאמש חו ע7) לאמשל תרתוכה תא ןווכה

 .([2] ןותחת צחו ע7) תרתוכ ןומיסל תרתוכה תא ןווכה

 .ומצע ךמסמה ןכות תביתכב ליחתנ תורתוכה תביתכ רחאל

 .הרושל הרוש ןיב הדירפמ חוור תרוש רשאכ ,ףצרב ללמה תא בותכ

 ךמצע לע לקת ךכבו ,תואלבט - 13 קרפב תדמלש יפכ םירוטלובט הנב :הצע

 .םינותנה תנזה תלועפ תא

 .([+] -ו ע10) אצו ךמסמה תא רומש

 .דומיעה ינותנ ךסמ תא ריכהל ונדמל 12 קרפב

 :ךכ הז ךסמל סנכה

 .א

 .ה

 .טילקת ןכותל סנכה

 .ר גוסמ תרתוכ - םשב ךמסמה לע ןמסה תא דמעה

 .[5] לע םיימעפ שקה

 :םיאבה םינותנה תא הנש

 20 -  דומעב טסקט תורוש רפסמ -

 4 - תורוש חוויר | -

 וז אמגודב ונתוא שמשמ אוה .ךילהתה לש קלח ועא הז יוניש)

 .(דבלב

 :תורתוכ אשונל םיסחייתמ רשא תודש ינש םנשי דומיעה ינותנ ךסמב

 שיש תוקירה תורושה 'סמ רמולכ - טסקטל תרתוכ ןיב חוורמה (1

 .טסקטה בתכי* םרטב תרתוכה תביתכ רחאל ריאשהל

 .ףדה ג"ע תרתוכה םוקימ - םידומע תורתוכ (2
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 :ןה תויורשפאה

 .ללכ תרתוכ ןיא - ל

 .(ףדה שארב תרתוכ) ןוילע - ע

 .(ףדה תיתחתב תרתוכ) ןותחת - ת

 יבג לע תרתוכה םוקימ תא םג ןייצל שי ,ת וא ע תרחב םא

 :תואבה תויתואהמ תחא תרזעב הרושה

 .הרושה זכרמב היהת תרתוכה - יזכרמ - מ

 דצל הדומצ תרתוכה היהת םייגוז םידומעב - ינוציח - ח

 דמצת איה םייגוז יא  םידומעבו ,דומעה לש ןימי

 .לאמש דצל

 דצל הדומצ תרתוכה היהת םי*גוז םידומעב - ימינפ - 5

 דצל דמצת איה םייגוז-יא םידומעב ,דומעה לש לאמש

 .ןימ*

 :שקה ונלש אמגודה רובע

 תע .3 חת .2 חע .1

 :בל םיש

 טסקטב תורתוכה לש רופסמל םימאתומ 1-3 םירפסמה .א

 .ומצע

 1 ףיעסל ךייושת תוינוכמ תלבט1 תרתוכה ,רמולכ

 .חע ךרעה תא לבקת איה ןכלו דומיעה ינותנב

 אל םא קר | ,יטנוולר הרושה יבג לע םוקימה .ב

 .ךמסמה ךותב (ע7) "ןווכה" תלועפ ונעציב

 היהת אל ,לאמשל וא זכרמל הרושה תא ונווכ םא

 .הספדהה ןמזב תרתוכה םוקימ לע העפשה

 זכרמל ונוויכ 3-ו 1  תורתוכה תא ונלש אמגודב

 .לאמשל ונוויכ הינשה תרתוכה תאו (ונזכרמ)

 םושרנש ךכל תובישח ןיא דומיעה ינותנב | ,ןכל

 .(ימינפ)פ וא (זכרמ)מ ,(ינוציח)ח
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 .([+] -ו 10) דומיעה ינותנ ךסמ תא רומש 9

 .([-]) ישארה טירפתל רוזחו

 .ךמטמה תא ספדהו הספדה תיצפואל סנכה .10

 לכב ןמצע לע תורזוחה תורתוכה תאו תוינוכמה ינותנ תא תלביק האצותכ

 .דומע

 :תאז הסננ הבה

 .תרתוכ ךמסמל סנכה .1

 .ןיבש הרושל ...אבה דומעב ךשמה2 -ו תוינוכמ תלבט1 תורתוכה תא רבעה .2

 :ןקהלש תורושה יתש

 16 בוהצ 4 ונר

 2 . לוחכ יקנאיבוטוא

 (10 - קרפב האר הרבעהה תלועפ)

 .([+] -ו ע10) ךמסמה תא רומש 3

 .תספדמל ךמסמה תא חלש .4

 ? תלביק המ

 ךשמה" הינשה תרתוכה וליאו ,ינש דומעמ לחה העיפומ "תוינוכמ תלבט" תרתוכה

 .1 'סמ דומעמ לחה עיפומ ןיידע "...אבה דומעב

 :יכ דומלל ןתינ ןאכמ

 - הנוילע תרתוכ .1

 איה ,ומצע טסקטה ינפל (הנושאר הרושב) דומע תליחתב המושר איה םא .א

 .ךליאו הז דומעמ לחה ספדות



- 167 - 

 .ןכמ רחאלש דומעהמ לחה ספדות איה ,טסקטה ףוגב המושר איה םא .ב

 - הנותחת תרתוכ .2

 תספדה לחת ,(דומעה ףוגב ןכיה בושח אלו) תרתוכה םשרת ובש דומעב

 .תרתוכה

 :בוש הסננ הבה

 .ךמסמל בוש סנכה .1

 - תורושה ןיב ךמסמה ףוסב .2

 4 םותכ תישופיח

 71 קורי ונימק-לא

 .אבה דומעב ךשמה ןיא2 :תרתוכ םושר

 .(הלאמש חו ע7) לאמשל תרתוכה תא ןווכה .3

 .(הטמל %חו 7) תרתוככ הרושה תא עבק .4

 .([+] -ו ע10) ךמסמה תא רומש .5

 .תספדמל ךמסמה תא חלש .6

 ? םעפה תלביק המ

 .םימדוקה םידומעבש תרתוכהמ הנותחתה תרתוכה הנוש ןורחאה דומעב

 :תונקסמ רפסמ קיסהל ןתינ ןאכמ

 .ךמסמה ךלהמב הצרנש לככ תורתוכה תא תונשל ןתינ .1

 .ךמסמה תליחתמ אקווד ואלו הצרנש דומע לכמ תורתוכ ליחתהל ןת*נ .2



 ןזכוכיט
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 - ונדמל הז קרפב

 .ךמסמב תורתוכ בותכל

 :םילדבה 2-ל טרפ ליגר טסקטל ההז תרתוכה 1.

 תרתוכה תרושבש םינושארה םיוותה תעברא םינייצמ 4.5 הסרגב .א
 .ךמסמב תרתוכה םוקימ תא

 הב הרושה רפסמ תא ןייצמה רפסמ תרתוכה לא ףרוצמ 4.18 הסרגב

 .ספדות איה

 .(ןותחת צחו 87) תרתוכל התוא ןווכהל שי .ב

 קחרמ תאו תורתוכה םוקימ תא דומיעה ינות) ךסמב ןייצל שי

 .טסקטהמ תורתוכה

 .ךמסמב םימעפ רפסמ תרתוכ תונשל ןתינ

 .ךמסמב אוהש םוקמ לכמ תרתוכ ליחתהל ןתינ
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 לגרסה - 16 קרפ

 :ןכלהשפור נררוכזכ

 .לגרסה תויצפוא דומיל

 "ןותחת +ח" ןמיסה דוע* תאי ונדמל ,תואקספ יתת רובע םילגרס - 8  קרפב

 .תואקספ תת םע הדובעל דעוימה (4.18 הסרגב 4)

 םג שמשמה ,"ןותחת %ח" ןמיסל ףסונ דוע:  ונדמל -  תואלבט - 18  קרפב

 .תואלבטב רוטלובטכ

 .לגרסה תרוש לש תויצפואה ראש תא ריכהל דמלנ הז קרפב

 :צ/ובצו->כ ןפכוק4

 םילגרט :םשב שדח ךמסמ חתפ .1

 70 :בחור

 .41/1+91 םישקמה תועצמאב לגרסה תרושל סנכה .2

 תרושבו בהבהמ הלאש ןמיס עיפומ ,(ךסמב הנוילע הרוש) לגרסה תרושב 3

 .הריחבל םיירשפא םינמיס ןווגימ חיש-ודה

 שקה ,םינמיסה ןווגמ תא אלו קתעה הלמה תא תלביק חיש-ודה תרושב םא

 .ז/7 שקמ יבגל םיקוחה לע הדפקה ךות בוש הסנו ₪56 וא [-]

 :םה חיש-ודה תרושב םינמיסה 4.5 הסרגב

 [-] ע1 [ ] || :לגרס

 רובעו תירבעב םיכמסמ רובע תואקספ תתל שמשמ - |

 .תירבעב תואלבטב םירוטלובט

 רובעו תילגנאב םיכמסמ רובע תואקספ תתל שמשמ - ו

 .תילגנאב תואלבטב םירוטלובט
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 .ךמסמ לש םיילאמשו םיינמ* םיילוש יוניש - [ו

 .ךמסמה ףוגל לגרסהמ קתוע תריצי - 1

 .עוציב אלל הדוקפה תביזע ,הטרח - [-]

 :םה חיש-ודה תרושב םינמיסה 4.18 הסרגב

 [-] ע1 [ ] (ן>  :לגרס

 .תואקספ תתל שמשמ - <>

 .תירבעב תואלבטב םירוטלובט רובע שמשמ - |

 .תילגנאב תואלבטב םירוטלובט רובע שמשמ - ו

 [נ

 .ךמסמה ףוגל לגרסהמ קתוע תריצ* 1 - 

 .עוציב אלל הדוקפה תביזע ,הטרח - 5

 .ךמסמ לש םיילאמשו םיינמ* םיילוש יוניש

 ךמסמ לש םיילאמשו םיינמי םיילוש יוניש .4

 ,הביתכה ךלהמב םיוסמ בלשבו אוהשלכ בחורב ךמסמ תחתפ יכ ,הרוק םיתעל

 תא רצהל ךרטצת רמולכ - לשמל רישמ עטק - רצ ללמ סינכהל ךילע אהי

 .החונו הריהמ היהת רצה ללמה תסנכהש ידכב ינמז ןפואב ךמסמה ילוש

 :אמגודל

 :אבה ללמה תא בותכנ

 ? ןכ :(םוקרטניאל) הרמת

 .ךתוא תוארל שרודו הפ אוה :(תשגרנ םוקרטניאב) תור לש הלוק

 7 תרבדמ תא ימ לע :הרמת

 .המיפ ,יטורה לספה :תור

 .שדוח דועב השיגפ ול יעבקת .ןמז יל ןיא :(תצרחנ) הרמת

 דע ןאכ בשי אוה .הפמ זו" אל אוהש עידומ המיפ רמ :(הקספה ?:רחא) תור
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 .ותוא לבקל ימיכסתש

 .וילא תאצוי ינא .הזכ רבד ןיא :(תצרחנ) הרמת

 הז עגרב ךא ,המק הרמת

 הקזוחב תחתפנ תלדה

 רבג המיפ .<רפתמ המיפו

 רבדמה ,ןוסחו הובג

 ועורז תחת .יסור אטבמב

 זחוא | אוה | תילאמשה

 אוה | .םימולצת | םובלא

 היחצמה עבוכ תא דירומ

 הקומע הדיק דק |,ולש

 תחא ךרב לע | ערוכו

 לע עבוכה תא םש אוהשכ

 .ובל

 .לספ ,המיפ ,ןמאנה ךדבע .תוצרפתהה לע החילס :המיפ

 (רפוע קחצי תאמ הזחמ ךותמ עטק)

 :צנןבצוכ

 :אבה ללמה תא בותכ .א

 ? ןכ :(םוקרטניאל) הרמת

 .ךתוא תוארל שרודו הפ אוה :(תשגרנ םוקרטניאב) תור לש הלוק

 ? תרבדמ תא ימ לע :הרמת
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 .המיפ ,יסורה לספַה :תור

 .שדוח דועב השיגפ ול יעבקת .ןמז יל ןיא :(תצרחנ) הרמת

 דע ןאכ בשי אוה .הפמ זו אל אוהש עידומ המיפ רמ :(הקספה ירחא) תור

 .ותוא לבקל ימיכסתש

 .וילא תאצוי ינא .הזכ רבד ןיא :(תצרחנ) הרמת

 .ב

 .ה

 .ז

 ותרצהש ןויכמ ךמסמה ילוש תא רצהל יאדכ ,רצה ללמה תא בותכל ידכ

 .הדלקהה לע דאמ לקת

 .20 - ינמז ףד בחור עבקנ

 .(411+ק1) לגרסה תרושל סנכה

 .] ןמיסב רחב

 .בהבהל לחה םיינמ* םיילוש ןייצמה לגרסה תרושבש ןמיסה יכ בל םיש

 שקמ תרזעב םש ותוא עבקו ,25 רוטל דע ילאמש צח תרזעב ותוא אבה

 .זא5

 ןפואב ןמסה רזח ,םיינמיה םיילושה תא תעביקש עגרב יכ בל םיש

 תעיבק לש בצמל דוענב ,רמולכ .הלאש ןמיס בצמל | יטאמוטוא

 עבקל ןתינ ןאכ ,םימוקימ לש בר רפסמ עובקל ןתינ םש רשא תואקספ-תת

 םעפ םיאצמנ רשא ,םיילושב רבודמש ךכמ עבונ רבדה .דבלב תחא םעפ

 .לאמשמ תחא םעפו ןימימ דבלב תחא

 .םיילאמש םיילוש תעיבק רובע [ תעכ רחב

 .בהבהל לחה ילאמשה ןמיסה תעכ

 שקמ תרזעב םש ותוא עבקו 45 רוטל ילאמשה צחה תרזעב ותוא אבה

 .זא5

 .לגרסה תרושמ תאצל ידכ ₪560 וא [-] שקה

 .דאמ םירצ ךמסמה ילוש תעכ :בל םיש

 .ינמז ןפואב תעבקש ףדה בחור תא הארו לגרסה תרושל טבה
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 יכ בל םישו ,(םאדמת ינמיס אללו ףצרב) אבה ללמה תא בותכל לחה

 .תעבקש רצה בחורה םוחתב וניה ,עגרכ ללמ בותכל לכות וב םוחתה

 הז עגרב ךא ,המק הרמת

 הקזוחב תחתפנ |תלדה

 רבג המיפ .רפתמ המיפו

 רבדמה ,ןוסחו הובג

 ועורז תחת .יסור אטבמב

 ?לזחוא אוה תילאמשה

 אוה | .םימולצת | םובלא

 היחצמה עבוכ תא דירומ

 הקומע הדיק דק |,ולש

 תחא ךרב לע | ערוכו

 לע עבוכה תא םש אוהשכ

 .וביל

 ךישמהל ידכב ירוקמה םבצמל ם*ילושה תא ריזחהל |וננוצרב תעכ

 .ליגר בחורב בותכלו

 .(17+21) לגרסה תרושל בוש סנכה

 .םיינמי םיילושל ] ןמיסב רחב

 .(זא5פ שקמ תרזעב) םש ותוא עבקו 1 רוטל ןמסה תא אבה

 לאמשל) 70 רוטל ןמיסה תא אבה ,םיילאמש םיילושל [  ןמיסב רחב

 .(1א5 שקמ תרזעב) םש ותוא עבקו (ךמסמה

 .(₪50 וא [-]) לגרסה תרושמ אצ

 .ויהשכ םיבחר ךמסמה ילוש תעכ יכ הארו ,לגרסה תרוש לע טבה

 .םיליגר ךמסמה ילוש תעכ יכ ,בל םישו ללמה תיראש תא בותכ

 ךפיהלו ךמסמה ףוגל לגרס תקתעה - 1

 ול םיקוקז ונא רתוי רחואמ בלשבו ,וב םישמתשמו לגרס םינוב ונא םיתעל

 .םהשלכ םייונישב יכ םא ,בוש
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 .תואלבטל ןהו תואקספ *תתל ןה שמשמ ןותחת +ח ןמיס ,4.5 הסרגב לשמל

 ועלע הז בלשבו ,וב ונשמתשהו תואקספ-תת םע לגרס וענב יכ חיננ

 .ול םיאתי הליחתב ונינבש לגרסה רשא ,ללמ שי בוש הירחאלו הלבט רייצל

 .רוטלובט ינמיס תונבל וננוצרב הלבטה רובע

 ןויכמ םתוא קוחמל םיצור ונא ןיא םלוא ,טעמ םיעירפמ הקספ-תתה ינמיס

 .ךשמהב םהל קקדזנש

 .ע1 היצפואב םירזענ ונא הז בלשב

 רומשל ידכב ינמז ןפואב ךמסמה ףוגל לגרסה תא קיתעהל ונתורשפאב שי

 הזה לגרסה םע שומישה םותבו הלבטה רובע שדח לגרס הנב) התע .ותוא

 ךישמהלו לגרסה תרוש לא ךמסמה ףוגמ ליגרה לגרסה תא ר'זחהל לכונ

 .וב שמתשהל

 :עוציב

 - לגרס הנבנ הבה .א

 .(1/7+01) לגרסה תרושל סנכה

 יתורירש ןפואב 1%5 שקמ תרזעב ותוא עבקו ןותחת חה ןמיסב רחב

 .תומוקמ רפסמב

 .(356 וא [-] םיימעפ) .לגרסה תרושמ אצ .ב

 הרושב בצו ןמסהש ךכ ,םאצדמא שקה ,ךמסמה ףוסב ןמסה תא דמעה .ג

 .הקיר

 .ע1 שקה ,(81/1+71) לגרסה תרושל סנכה .ד

 .ךמסמה ףוגל קתעוה לגרסה

 תובישח ןיא םלוא ,אמגוד םשל קר  ךמסמה ףוסל ונדרי :הרעה

 .לגרסה תרוש תא קיתעת וילא םוקימל

 ידכ לגרסה תרושל הסינכה ינפל :אבה ללכה לע רומשל ךילע

 .הקיר הרוש ורובע ןיכהל שי ,ךמסמה ףוגל ותוא קיתעהל

 וזכ הרוש .עא7מא ינמיסמו ללממ הקיר ,תודוקנ תרוש יהוז

 תעצבתמ הדובע תרוש תחיתפ ,ךריכזהל .הדובע תרוש תארקנ

 :הז ןפואב

 .החיתפל הייוצרה הרושה לעמש הרושב ןמסה תדמעה -

 .אמק בצמל ןמסה תרבעה -



- 175 - 

 .םאדמא לע השקה -

 .לגרסה תרושל סנכהל ךילע הז בלשב

 ,ששח אלל ,ךנוצרכ לגרסה תרושבש לגרסה תא תונשל לכות הז בלשב .ה

 .ךמסמה ףוגב אצמנ ירוקמה לגרסה קתעההש ןויכמ

 ירוקמה לגרסה תא ריזחהל הצרתשכ ,שדחה לגרסה םע הדובעה רחאל .ו

 לגרסה תא ונקתעה הילא הרושה לע ןמסה תא דמעה ,לגרסה תרושל

 .(ךמסמה ףוגב)

 תא ריזחהחל הרטמב םעפה ,(47 אלל) 1 לע בוש שקהו 411+21 שקה

 .ומוקמל רזח ןשיה לגרטה .לגרסה תרוש לא ךמסמה ףוגמ לגרסה

 .ךמסמה ףוגמ םלענ אל לגרסה יכ בל םיש

 כמ, ע4) הרוש תקיחמ תייצפואב שמתשה - ותוא קוחמל ךנוצרב םא

 .([+] -ו

 :תורעה

 ףוג לא תחא הנועבו תעב םילגרס לש בר רפסמ קיתעהל ןתינ 1

 תרושל ותקתעה י"ע רחא לגרסב שמתשהל םעפ לכבו ךמסמה

 .לגרסה

 לגרטה תקתעה ינפל הדובע תרוש חותפל ךילע הבוח יכ רוכז .2

 .ךמסמה ףוגל

 ותוא קוחמל הדיחיה ךרדה ,ךמסמה ףוג לא לגרס תקתעהש רחאל .3

 :הרוש תקיחמ תיצפוא תרזעב הניה ךמסמה ףוגמ

 .ת4 שקמ תרזעב הרושה תעיבצ | -

 .כמ - היצפואה תריחב -

 .[+] - הקיחמה עוציב רושיא | -

 .([+] -ו ע10) אצו ךמסמה תא רומש



 :זכוככיט

 - ונדמל הז קרפב

11 
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 :לגרסה תרוש תויצפוא תא

 .א

31 

 .הקספ-תתכ תשמשמ 4.18 הסרגב - >

 תואלבטל רוטלובטכו הקספ-תתכ שמשמ 4.5 הסרגב - (ןותחת *ח)

 .תירבעב

 .תירבעב תואלבטל רוטלובטכ קר שמשמ 4.18 הסרגב

 .תילגנאב תואלבטל שמשמ - (ןוילע צח)

 .ךמסמ לש םיילאמשו םיינמי םיילוש יוניש - []

 .ךפיהלו ,ךמסמה ףוג לא לגרסה תרוש תקתעה - 1

 .1/7+ש1 םישקמה תרזעב תעצבתמ לגרסה תרושל הסינכ

 .זאפ שקמ תרזעב עצבתמ לגרסה תרושב םינמיס עוביק

 .כטע שקמ תרזעב תעצבתמ לגרסה תרושמ םינמיס תקיחמ

 .הלאמשו הנימי םיצחה ישקמ תרזעב תעצבתמ לגרסה תרושב העונת

 .(56 וא) [-] שקמ לע הלופכ השקה י"ע תעצבתמ לגרסה תרושמ האיצי
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 תילגנאב ךמסמ תביתכ - 17 קרפ
 כ פ

 0% :קרפה ררוכזכ

 2 יל .תילגנא ולוכ רשא ךמסמ תביתכ
8 

 ם

 :דיצנו

 :אבה ךמסמה תספדה
 ודו יזמ םסאמס

 תתותז 20

 תותח - סגוא

2 2 8 5 1 

100 1701, 9 

 682 51ת),

 ך'מ ₪184 טס ת68ע %28%6 עסטע סססא 18 1 1ת 182861 .

 ך'מ 8 ע6קסעססע 04+ 66 א6₪-%+ס0ע8 5 בק821ת6, הת סטע ₪ּהקהק1ת6ס 5

 תה%1תַא הת 8261081 8פס0ט6 עסנאעק

 1 שסט164 11%6 %ס0 ₪666 עסט תש 1םסש עסט 06%%6ת..

 ךץעונ1ע ץסטעפ ,

1 



- 178 - 

 :גצנובצצוכ ןפכוא

 .ילגנא טירפתל רובעל שי ,"ילגנא ךמסמ" בותכל ידכב

 .תירבעב םיכמסמ סע הדובעב ןיטולחל ההז הדובעה ןפוא

 הלאל םיהז םיכסמהו םיללכה םתוא םניה םיללכה ,תודוקפה ןתוא ןה תודוקפה

 .תילגנאב בותכ לכהש ידיחיה לדבהל טרפ ,תירבעבש

 :ה1/7+7848 םישקמה י"ע עצבתמ ילגנא טירפתל רבעמה

 .ישארה טירפתל רובע .1

 .(417+188) .ילגנא טירפתל רובע .2

 .(טילקת ןכות) כ1א8₪6108צ-ל סנכה .3

 .תירבעב םיכמסמה לש המישרה העיפומ אל יכ בל םיש

 םיכמסמה תגצהל םורגת ילגנא טירפת ךרד טילקתה ןכותל הסינכ

 .טקסידב שיש דבלב םיילגנאה

 .תילגנאב םש ול תתל שי .שדח ךמסמ חתפ .4

 מאד :םש

 70 :בחור

 דע תדמל רשא םיללכה לכש רוכזו קרפה תליחתב םושרה בתכמה תא בותכ .5

 .ןאכ םג םיהז תירבעב םיכמסמ תודוא הכ

 .([+] -ו ע10) .ישארה טירפתל רוזחו ךמסמה תא רומש .6

 .וידחי *רבעו ילגנא טסקט תביתכ תבלשמה אמגוד הנשי 8-ו 4 םיקרפב :הרעה

 ::[בוכיש

 :תילגנאב םיכמסמ בותכל ונדמל הז קרפב

 1+782 - ילגנא טירפתל רובעל שי .1

 .תירבעבש הלאל םיהז תילגנאב ךמסמה תביתכ יללכ לכ .2

 .₪10+783 בוש שיקהל שי תירבעב ךמסמ תביתכל רוזחל ידכב .3
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 םיכמסמ לע תולועפו םיכמסמ יגוס - 18 קרפ

. 

 / :ןלרהפ>הו תורוכזכ

 / .םימייקה םיכמסמה *גוס תרכה .1

 2 .םיכמסמ תקיחמ .

 .ךמסמ םש יוניש 3

 .ךמסמ לש גוס יוניש .4

 .םיכמסמ תקתעה . 5

 :גצנובצצוכ

 .טילקת ןכות תיצפואב רחב

 .םיכמסמ תמישר העיפומ ךסמה לש ינמיה קלחב

 .הכ דע תבתכש םיכמסמה םה הלא

 .דומילה ךלהמב םיליגרתכ וידח* ונבתכש םיכמסמה םימייק םיכמסמה תומש ןיב

 .ב-א יפל םיניוממ םיכמסמה יכ ,בל םיש

 .םיכמסמ לש תומש 20 דע עיפוהל םילוכי ךסמב

 תא תוארל שקבל ךילע היה* ,םיכמסמ 20-מ רתו* טקסידה יבג לע שי םא

 .המישרה ךשמה תא רמולכ ,אבה דומעה

 קקזכ -ו (אבה דומעל) 2₪0ת םישקמה תועצמאב תעצבתמ םיכסמ ןיב וזכש העונת

 .(םדוק דומעל)

 ונתוא ריזחמ ₪506 וא [-] שקמ יכ ונדמל - ישארה טירפתל רוזחל ךנוצרב םא

 .ישארה טירפתל רמולכ ,הרוחא דחא בלש
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 [בי-כוכצשכוכ:ר יבוטל

 :םיאבה םיטרפה 2-ל בל םיש

 .ףסונ עדימ תומשל לאמשמ עיפומ ,םיכמסמה תומשל טרפ .1

 .רפסמו תוא םיעיפומ םש לכ דיל

 העיפומ םעפ ,םיימעפ עיפומ םמש רשא םיכמסמ םימייק .2

 .ג תואה םעפו ר תואה

 :םיכמסמה יגוס ןלהל

 .ךמסמה גוס תא העיבמ ךמסמ לכ םשל לאמשמ העיפומה תואה

 :םיכמסמ יגוס 6 םנשי לימדרווב

 (א - תתס1בא תילגנאב םיכמסמב) ליגר - ר 1

 אוה ,ותוא םירמושו לימדרווב ךמסמ םיבתוכ ונאשכ

 .(ליגר) ר תמויסה

 םשה דיל

 תא לבקמ

 ,תפטוש הדובעל םידעוימה םיליגר םיכמסמ םה הלא רמולכ

 .'וכו הטפדה ,םינוקית ,הביתכל

 םשל סנכהל לכות וילאש דיחיה ךמסמה וענה ר  גוסמ ךמסמ

 .הכירע

 (8 - 0840010 תילגנאב םיכמסמב) יוביג - ג .2

 .תבתכש ךמסמה לש יוביג ,אוה ןכ ומשכ

 ד:  ןיא ךלו ,בשחמה י"ע תיטמוטוא עצבתמ יוביגה ךילהת

 .רבדב

 :הזכ אוה יוביגה להונ

 םע שדח ךמסמ הנבנ :ותוא רמושו שדח ךךמסמ בתוכ ךניה |-

 .ר תמויסה תא יטמוטוא ןפואב לבקמ אוה .תרחבש םשה

 .לוביג ךמסמ ןיידע ןיא הז בלשב

 .םינוקית וב תעציבו ךמסמל בוש תסנכנ -

 .תינשב ךמסמה תא תרמש

 ךמסמה וליאו ,ר  גוס לבקמו רמשנ ןקותמה ךמסמה

 גוס לבקמו ?וןב*ג תויהל ךפוה ןוקיתה ינפלש ירוקמה
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 לש קתעה -  תלבוקמה ּותועמשמב יוב'ג הז ןיא) ,ג

 ןורחאה ןוכדעה ינפלש ךמסמה לש קתוע אלא ,רוקמה

 .(וב עצובש

 תרמשו ךמסמב | םינוקית בוש תעציבו תישילשב תסנכנ -

 .ותוא

 ,(ליגר) ר ךמסמכ רמשנ םינכדועמה םינוקיתה םע ךמסמה

 תויהל ךפוה ר  גוסמ ןכל םדוק היהש ךמסמה וליאו

 .יוביג

 ,יוביגכ םדוק היהש ,(ונבתכש ןושארה) ירוקמה ךמסמה

 .קחמנ

 תמדוקה הסרגה דימת תאצמנ ,ג גוסמ ךמסמבש דומלל ןתינ ןאכמ

 .ךלש ךמסמה לש

 ? הז גוסמ יוביג ךמסמל םיקוקז ונא המ םשל

 הב תושעל תיסינ ןכמ רחאל .התוא תרמשו הלבט תינבש חיננ

 ךא ,הלבטה השבתשה הנטק תועט ללגבו םייוניש רפסמ

 .תאזה תשבושמה הלבטה תא תרמש םגו תיעט

 .יוביג ךמסמ ךל שי ,הגאד לא

 ךמסמה תויהל *וביגה ךמסמ תא ריזחהל ךיא כ"חא דמלנ

 .ליעפה

 (> - קתזאַז תילגנאב םיכמסמב) הספדה - ה 3

 תספדמל רוגישל םידעוימה םיכמסמ םה הלא ה גוס ילעב םיכמסמ

 .דבלב

 הספדה תיצפואל םיסנכנ רשאכ ,רוכזכ רצונ ה  גוסמ ךמסמ

 .הבושתכ ה םימשור טלפה גוס הלאשלו ישארה טירפתהמ



.4 
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 (5 - 55101 תילגנאב םיכמסמב) תכרעמ - מ

 תנכותל ךמסמה תא בסהל הצרת םהב םירקמל תשמשמ וז היצפוא

 וריבעהלו לימדרווהמ ואיצוהל רמולכ ,תרחא םילילמת דבעמ

 .תרחא הנכותל

 הספדה תייצפואל םיסנכנ רשאכ ,רוכזכ רצונ מ  גוסמ ךמסמ

 .הבושתכ מ םימשור טלפה גוס הלאשלו (ישארה טירפתהמ)

 ( - זפת\תצ תילגנאב םיכסמב) היירפס - ט

 רשא םיצבק םה ,ס גוס ילעב םיצבק רמולכ ,היירפס יצבק

 ילבמ רומשל םיצור ונאש םיצבק וא ,הקתעהל םילדומכ םישמשמ

 .הדובעה ךלהמב םהב עגפנש ששח

 םוקממ םיעטק קיתעהל ידכב םתוא וענבש םיכמסמ |רמולכ

 .םוקמל

 :היירפס יכמסמ לש םיגוס 2 סנשי

 .םוקמל םוקממ םיעטק קיתעהל ונדמל - 10 קרפב .1

 הייצפואב ונרחב ןכמ רחאלו 294 שקמ תרזעב עטק ונעבצ

 .קתעה 1

 ,ןטק ה*ירפט ךמסמ וענב וז הלועפ תועצמאב השעמל

 עטק עבצנ רשא דע בושו בוש וקיתעהל לכונ רשא ,ינמז

 .ע1 היצפואב רחבנו אוהשלכ

 .(ךכ לע הטילש ןיא ךל) לימדרווהמ םש לבקמ הז ךמסמ

 .ט ןבומכ אוה ולש גוסהו = -------- אוה ךמסמה סש

 ךמסמ והז םג !11!!1!,   ומש רשא ףסונ ךמסמ םייק

 .ט גוס לעב הירפס

 (ם4 אלו) ע2 שקמ תועצמאב ונעבצ רשא עטק אצמנ וכותב

 .ע1 שקמ י"ע ונרמשו
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 התא ,ןושארל דוגינב הירפס יכמסמ לש ינשה גוסה תא .2

 .הנוב

 ךשמהב דמלנ) ס -ל ג וא ר ךמסמ ךופהל ךתורשפאב

 .(תאז תושעל דציכ קרפה

 .רבד לכל הירפס ךמסמל ךמסמה תא תכפה ךכבו

 לכב ובלשל לכות יכ איה ,הזכש היירפס ךמסמ תועמשמ

 .הצרתש ךמסמ

 .(25 קרפ האר) 81/1+53 םישקמה תועצמאב השענ בולישה

 ךרוצ ןיא ,ר גוסמ םיכמסמ םג בלשל ןתינ 4.5 הסרגב

 .הליחת ג גוסל םתוא ךופהל

 (פ - כ.6.8 תילגנאב םיכמסמב) ףא-יס-יד - ד .6

 תכרעמ תלעופ וב רשא מבי בשחמל םידעוימ רשא םיצבק םה הלא

 .תינורטקלא ראוד
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 ובי-ככוכצכזכ לע ורולוגנכ

 םיכמסמ תקיחמ

 ה גוסמ םיכמסמ ןוגכ דוע םהל קוקז ךניא רשא םיכמסמ ט/קסידהמ קוחמל ןתינ

 ךנוצרבש םינשי םיליגר םיכמסמ וא ,םדיקפת תא ומייסו הספדהל וחלשנ רשא

 .קוחמל

 :עוציב ןפוא

 לע ןמסה תא דמעה ונלש אמגודב) קוחמל ךנוצרבש ךמסמה לע ןמסה תא דמעה .1

 .(ר גוסמ םילגרס םשב ךמסמה

 .פמע שקה .2

 .בהבהל לחה ךמסמה םש 3

 י"ע הקיחמה תא רשאל וא ,[-] תשקה י"ע טרחתהל ךתורשפאב הז בלשב

 .תאצדמת

 .(תאמא) הקיחמה תא רשא

 םושר ךמסמה לדוג) .המישרב קיר םוקמ רצונו ומלענ וגוסו ךמסמה םש .4

 ךמסמה אלל המישרה גצות ,טילקת ןכותל סנכתש האבה םעפב .(ןיידע

 .תקחמש

 .דדוב ךמסמ קר אלו תחא-תבב םיכמסמ תצובק קוחמל םג ךתורשפאב שי

 .(?) הלאש ןמיס ותה תועצמאב תאז תושעל לכות

 .ונכת בושח אלש אוהשלכ ותכ רבדה בשחי* ,הלאש ןמיס ןייצתש םוקמ לכב

 עאדמת-ב רשאלו כמ לע שיקהל ךילע אהי ,םיאתמה ןומיסה רחאלש ןבומכ

 .הקיחמה תא עצבל

 ידכב



 :לשמל

4% 

- 185 - 

 הלאש ןמיס םושרתו ר תואה לע ןמסה תא דימעת ,ר הזחמ ךמסמב םא

 םלוא הזחמ םמשש םיכמסמה לכ תא קחמ :הנווכה היהת (7 הזחמ)

 .בושח וניא םגוס

 הנווכה ,ר 7?717777מ םושרתו םיכמסמה דחא לע ןמסה תא דימעת םא

 אוה םהלש גוסהו מ איה םמש .לש הנושארה תואהש םיכמסמה לכל העה

 .ר

 הנווכה ,ג ????77?? םושרתו םיכמסמה דחא לע ןמסה תא דימעת םא

 ןיא הלאש ינמיס םימושר םש םוקמב .ג גוסמ םיכמסמה לכל היהת

 .וגוסל קר אלא ,ךמסמה םשל תועמשמ

 הנווכה ,? 7?????ו? םושרתו םיכמסמה דחא לע ןמסה תא דימעת םא

 ראש לכ תובושח אלו ,ו איה םמשב הינשה תואהש םיכמסמה לכל היהת

 .גוסה אל םגו תויתואה

 ךמסמ םש יוניש

 .ךמסמ םש תונשל הצרת םהב םירקמ ויהי

 :עוציב ןפוא

 :רוכז

 .ךמטמה םש לע ןמסה תא דמעה

 .שדחה םשה תא םושר

 שקמ תרזעב תורתוימה תויתואה תא קחמ ,םדוקה םשהמ רצק שדחה סשה םא

 .חוור

 .ןכדוע* שדחה םשהו טעמ בהבהי ךמסמה ,תאזמא שקה יונישה רחאל

 יונשב םג םהילע דפקהו ךמסמל םש ןתמל 2 קרפב ודמלנש םיללכה תא רוכז

 .םש

 הסנ

 םא

 .תוגצה-ל הזחמ םשה תא תונשל

 לכות ,יונישה רושיאל ₪אדעא תשקהש ינפל תטרחתהו םשה תא תינש

 .(556 וא) [-] לע השקה ידי-לע יונישה תא לטבל
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 ןמסמ גוס יוניש

 .םש יונישל ןיטולחל ההז ךמסמ גוס יוניש ןפוא

 .ר תורתוכ ךמסמה גוס לע ןמסה תא דמעה .1

 .םאדמת שקמ תרזעב רשאו ר םוקמב ס גוס םושר .2

 .(56 וא) [-] י"ע ,רושיאל םאדמא שיקת םרטב טרחתהל לכות יכ רוכז

 .ס -ו ג,ר םיכמסמה יגוס תא קר תונשל ןתינ

 ?ךמסמ גוס תונשל ונילע המ םשל

 .לוביג יכמסמ לע ונרבסה קרפה תליחתב

 .לוביגה ךמסמל תונפל ונלוכ* ןורתפכ זאו השבתשהש הלבטל אמגוד ונתנ

 .הזב יד אל לבא

 .(מאדמא שקהו ךמסמה לע ןמסה תא דמעה) ג גוסמ ךמסמל סנכהל הסנ

 .רבד הרקי אלו ףוצפצ עמשיי

 ידכ ר-ל ךמסמה גוס תא תונשל שי ןכלו ר גוסמ םיכמסמל קר סנכהל ןתינ

 .וילא סנכהל לכונש

 אל דחא טקסידבש ,רפסה תליחתב ונדמל רשא בושח ללכ דוע חכשת לא םלוא

 .גוס ותוא ילעבו םש ותוא ילעב םיכמסמ ינש תויהל םילוכי

 .ג גוסמ ןהו ר גוסמ ןה הלבט םשב ךמסמ ונל שי

 אל הז בצמ .ר גוסו הלבט םשב םיכמסמ ינש לבקנ ,ר -ל ג תואה תא הנשנ םא

 ידכ ,וגוס תא קר אלו ךמסמה םש תא םג תונשל ךילע היה* ןכלו ןכתי

 .לבקתי יונישהש

 :בל םיש

 היהי אל יונישה רמולכ ,םיללכל דוגינב וגוס תא וא ךמסמה םש תא הנשת םא

 .הז יונישמ לימדרוו םלעתי ,יקוח

 עמשי* ,םיללכל דוגינב םשה ךותב חוור סינכתו ךמסמ לש םש הנשת םא לשמל

 .הנתשי אל רבדו ףוצפצ

 .תיגש המב אוצמל הסנ ,רבד עצבתמ אל םא ,ןכל
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 (ץ1) םיכמסמ תקתעה

 לא טקסידהמ הקתעה םגו טקסידל טקסידמ םיכמסמ קיתעהל ךל תרשפאמ לימדרוו

 .ךפיהלו טקסידל חישק קסידמ וא ,ומצע

 :ןוגכ םיבר םישומיש תוקתעהל

1 

 .םייוב*ג ךרוצל

 .תוטויט תספדהל

 .םייונישו תונויסנ ךרוצל טקסידה יבג לע םיקתעהל

 הליגר הקתעה

 אוה תונתשהל לוכיש המ .יסיסבה ךמסמה הנבמ הנתשמ אל הבש הקתעה יהוז

 םיכמסמ לע תירשפא תאזכש הקתעה .עגפנ ונא הנבמה םלוא ,וגוסו ומש

 .ס -ו ג ,ר גוסמ

 ונלש אמגודב) קיתעהל ךנוצרב ותוא רשא ךמסמה לע ןמסה תא דמעה .א

 .(ר תורתוכ ךמסמה לע

 .ע] שקה .ב

 :הלאש העיפומ חיש-ודה תרושב .ג

 :ןנוכ :לא

 אמגודב .ךמסמה תא קיתעהל ךנוצרב וילאש ןנוכה רפסמ תא םושרל ךילע

 םג ונממ טקסידה לא רמולכ ,ליעפה ןנוכה לא ךמסמה תא קיתענ ונלש

 ךלש ליעפה ןנוכה רפסמ תא הבושתכ םושר ןכ לע .ךמסמה תא םיקיתעמ

 .םאדתא אלל

 קתעו* ,םאדאא שיקת קר אלא ,ןנוכה רפסמ תא בותכת אל םא ,השעמל

 ותואש ךמסמה אצמנ ובש ןנוכה לא רמולכ ,ליעפה ןנוכה לא ךמסמה

 .םיקיתעמ



 .ד

 .ה
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 :םש :תפסונ הלאש עיפות

 אל םא .תאיתא תרזעב רשאו קתעומה ךמסמל תתל ךנוצרב רשא םש םושר

 ךמסמה לש ומש תא ךמסמה לבקי ,םאדמא שיקת קר אלא םש םושרת

 .םיקיתעמש

 םשל ךתנווכש עדת הנכותה םלוא םש לכ םשרי* אל לעופב ,השעמל

 .ל"נה

 :םיאבה םיללכה תא רוכז

 .ט/קסידה יבג לע רבכ םייקה םש ךמסמל תתל ןיא (1

 .םיוות 8 -מ רתוי ליכי אל םשה (2

 :םניה םש ןתמב םירתומה םיוותה (3

 (תירבעב) תויתוא :תירבעב םיכמסמב

 תורפס

'-()%%81% 

 (תילגנאב) תויתוא | :תילגנאב םיכמסמב

 תורפס

'-()001%+% 

 :האבה הלאשל

 :גוס

 .םאדטא תרזעב רשאו ךל יוצרה ךמסמה גוס תא שקה

 .וכותל סנכהלו ךמסמה םע דובעל לכונ םגש ידכ ,ר גוסב רחבנ כ"דב

 גוס תא שדחה ךמסמה לבקי ,םא1מא קר שיקת אלא ,גוס שיקת אל םא

 .םיקיתעמש ךמסמה

 .הקתעהה הליחתמ הז בלשב

 .תקלוד ןנוכה תרונו ןתמה העדוה העיפומ חיש-ודה תרושב

 דובעל ךישמהל ךתורשפאבו ןתמה תעדוה תמלענ הקתעהה תלועפ םותב

 .ליגרכ

 .ךמסמה הנבמ הנתשמ אל הבש ,הליגר הקתעה ונעציב
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 תכרעמ ךמסמל לימדרוו ךמסמ תכיפה

 דבעמ תנכותל ךמסמה תא בסהל הצרנ םהב םירקמל שמשמ תכרעמ ךמסמ

 .לימדרווהמ ואיצוהל ידכ ,תרחא םילילמת

 .תכרעמ יכמסמל םכפהלו ס וא ,ג ,ר גוסמ םיכמסמ קיתעהל ןתינ

 .חיש-ודה תרושב העיפומש תפסונ הלאשל טרפ ,ליגרכ עצבתמ הקתעהה ןפוא

 .תכרעמ ךמסמל תורתוכ ךמסמה תא ךופהנ

 .(הקתעה) 1 שקהו ,ר תורתוכ ךמסמה לע ןמסה תא דמעה .א

 שקה וא ,םאדמא אלל ליעפה ןנוכה 'סמ תא שקה :ןנוכ :לא הלאשל .ב

 .ןנוכה 'סמ םושיר אלל אימא

 .םאד מא שקמ תרזעב רשאו ןויסינ :םשה תא שקה :םש הלאשל .ג

 .אדמת שקמ תרזעב רשאו מ םושר :גוס הלאשל .ד

 :תפסונ הלאש העיפוה .ה

 ? (ל/כ) הספדהל

 םידומעל | קלוח* ,הספדהל | דעוימה | הנבמב הנב* | ךמסמה - כ

 .ורפסומ* םידומעהו

 .הספדהל הנכהו םידומעל הקולח אלל והנבמב רמשי* ךמסמה - ל

 .אמגודה ךרוצל ,כ שקה

 ךפהלו ילגנאה ןנוכה לא ירבע ךמסמ תקתעה

 .תילגנאו תירבע תוישאר תופש יתש ןנשי לימדרווב ,עודיכ

 .הל םידעוימה םיכסמ שי ,תופשה ?תשמ תחא לכ רובע

 .ןיטולחל תוהז תופשה יתשב תודוקפה

 תולאשנו תודוקפה תובתכנ םהב הפשבו ,תישארה הביתכה תפשב אטבתמ לדבהה

 .ח*ש-ודה תרושב תולאשה

 .םידרפנ םיננוכ תופשה יתשל

 לימדרווה ךסמו 2  ןנוכב םיכמסמה תמישר תא תוארל שקבת רשאכ ,רמולכ

 .תירבעב תבתכש םיכמסמה תמישר תא ןימ* דצב הארת - תירבעב היהי
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 תא הארת - ןנוכה ןכות תא תוארל שקבתו תילגנאה ךסמ םע דובעת םא

 .תילגנאב ובתכנש םיכמסמה תמישר

 תילגנאב םיכמסמ טקסיד ותוא לע בותכל ןתינ יכ ,קיסהל ןתינ ןאכמ

 .םהיניב הדרפה תמייק לימדרווב םלוא ,תירבעבו

 השענ דציכ ,ילגנאה ןנוכה תא ירבעה ןנוכהמ ךמסמ קיתעהל הצרנ םא

 ? תאז

 .תורתוכ :םשב ךמסמה לע ןמסה תא דמעה .א

 .ע1 שקה .ב

 .הפש יונישל ,81/7+1848 שקה -  :ןנוכ :לא - :הלאשל .ג

 .תילגנאב הנייהת ,הלועפה םויס דעו התעמ תולאשה יכ בל םיש

 הצרת | וילא ןנוכה 'סמ | תא | םושר 70: | כאזעמ: | :הלאשל .ד

 .ךמסמה תא קיתעהל

 .ליעפה ןנוכה 'סמ תא םושר - ונלש אמגודב

 .תילגנאב םש םושר (ךמסמה םש) אג[: :הלאשל .ה

 .תאדמת-ב רשאו אטש םשה תא םושר ונלש אמגודב

 .תילגנאב ךמסמה גוס תא םושר - 7 ?צעמ: -- :הלאשל .ו

 .ליגר רמולכ א םושר ונלש אמגודב

 .םאדמת תרזעב רשא

 :ךמסמה קתעוה ןכא םא קודב .ז

 .ישארה טירפתל רוזחל ידכ ₪56 וא [-] שקה (1

 .17+788 - תילגנאל רובע (2

 .(טילקת ןכות) - כ185610₪צ - תיצפואל סנכה 8

 ? תקתעהש ךמסמה עיפומ םאה

 .וילא סנכיה

 .םגפנ אל ונכות יכ בל םיש (4

 היהת תישארה הביתכה תפש התעמ םלוא ,תירבעב ולוכ בותכ אוה

 .תילגנא
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 .([+] -ו 11+09) - ךמסמה תא בוזע (5

 .17+188 - תירבעל רוזח (6

 לא ילגנאה "ןץנוכה"מ םיכמסמ קיתעהל ןתינ ןפוא ותואב | :בל םיש

 .ילרבעה "ןנוכ"ה

 :ץםבו-ככיש

 - ונדמל הז קרפב

 :םימייקה םיכמסמה יגוס תא ונרכה .1

 תילגנאב תירבעב

 ת - תפס גת ליגר - ר

 8 - סאפ *וביג - 3

 1 - ענפתהתצ הירפס - ס

 ק - תתזאע הספדה - ה

 5 - סצפץמא תכרעמ - מ

 כ - 0. ףא.*יס.*ד - ד

 .(םאצמא -ו ק81) םייק ךמסמ תקיחמ .2

 .הלאש ינמיס תועצמאב - םיכמסמ תצובק תקיחמ .3

 - ךמסמ גוסו םש יוניש .4

 .גוסה וא םשה לע ןמסה תדמעה *

 שדח גוס/םש םושיר *

 .םאדמא :"ע רושיא *

 .םיכמסמ תקתעה .5

 .תכרעמ יכמסמל םיכמסמ תבסה .6

 .םיכמסמ לש תישארה םתפש תבסה .7
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 גוזימ - 19 קרפ

 :ןעהפפור עררוכזכ

 .(דלש) תינבת ךמסמ תיינב .1

 .םישקמה חולמ הצופת תמישר תעיבק .

 .םינותנ בוק תיינב

 .םינותנ אבוק םע תינבת ךמסמ בוליש .

 .םיכמסמ תצופת תי*נתה . ש ₪ ₪ א

 ? גוזימ והמ

 .הלודג הצופת תמישרל ותוא חולשלו בתכמ בותכל ךרוצ שי םיתעל

 .םיאתמה ןעמנה םסש םע שדחמ םעפ לכב בתכמה תא סיפדהלו בותכל לבוקמ

 .גוזימה תועצמאב חונו ריהמ ןפואב תאז עצבל תרשפאמ לימדרוו תנכות

 בלשל ךנוצרב ןכיה ןייצלו יסיסבה ךמסמה תא ןיכהל אוה תושעל ךילעש לכ

 .םינתשמה םינותנה תא וכותב

 ארקת םשמ .הצופתה תמישר היהת וב םינותנ ךמסמ הז ךרוצל ןיכהל ךילע

 םינותנה תא שיקהל םג לכות .ךמסמב םתוא בלשתו םינעמנה ינותנ) תא הנכותה

 .ומצע םישקמה חולמ
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 (דלוע) וריבכנר .ךוכסכוכ :ורייככ

 ךמסמ לכל והנבמב ההז ךמסמה .םינעמנל חלשת רשא ךמסמה אוה תינבת ךמסמ

 .תינבת ךמטמכ ותוא תודחיימה תופסות רפסמל טרפ ,רחא לימדרוו

 :תינבת ךמסמ לש אמגוד ןלהל ,השחמה םשל

 אםט]

 תבותכא

 4ריע[

 םוי[

 ם
 ןםט) :דובכל

 תבותכ]

 4ריעא

 ק0311., טרוק :ןודנה

 ,.נ.א

 .םוי/ םויב ךרעי רשא םילילמת דוביע סרוקל לבקתה 4םש/ יכ רשאמ ינירה

 ,הכרבב

 ןמדירפ רמתיא
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 ? ליגר לימדרוו ךמסממ תינבתה ךמסמ הנוש המב

 .לימדרוו סרוקל הנמזה ךמסמ וניה ,ונבתכש אמגודה ךמסמ

 .שיא 50-כל חולשל שי הזה בתכמה תא

 ,ןעמנה םש :בתכמל בתכממ ונתשיש םינותנ 4-ל טרפ ,ההז בתכמה חסונ

 .סרוקה ךיראתו םירוגמ ריע

 ןמיסב םתוא ןמסל ךרוצ שי ,בתכמ לכב ונתשי הלא םינותנש ןויכמ

 .הנתשמ םשב םתוא הנכנ .ךמסמה ןמ קלח םניא םהש עדי בשחמהש ידכ

 םש  :םה ונלש ךמסמב םינתשמה

 תבותכ

 ריע

 םוי

 .ךרעו הנתשמ ,םיגשומ ינש ןיב לידבהל דפקה :בל םיש

 תספדמל ךמסמה תחילש  תעב רשא ,ינמז םש אוה -  הנתשמ

 .םיטנוולרה םיטרפה ומוקמב

 .ךמסמב בלושי רשא ןכותה וא םינותנה םה הלא - ךרע

 :אמגודל

 +םש4 | :אוה הנתשמה

 .האלה ןכו ביבר ןד ,ןהכ השמ |:  אוה ךרעה

 הנתשמ תביתכל םיללכ

 ,תבותכ

 ,דחוימ

 ובלושי

 ,למז םשכ קר שמשמ אוהש ןויכמ הנתשמל ןתת רשא םשל תובישח ןיא יכ וניאר

 :הנתשמ לש םש םיבתוכ רשאכ םיללכ רפסמ סנשי .ךרע סנכוי ומוקמב רשא

 ולוכ תויהל בייח אוה םלוא ,הנתשמ ליכיש תויתואה רפסמ לע הלבגה ןיא (1

 .תחא הרושב

 .הנתשמה םש ךותב םיחוור סינכהל רוסא (2
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 (דלוע) נריבכנר .ךוכצשכלוכ ורייבכ

 ךמסמ לכל והנבמב ההז ךמסמה .םינעמנל חלשת רשא ךמסמה אוה תינבת ךמסמ

 .תינבת ךמסמכ ותוא תודחיימה תופסות רפסמל טרפ ,רחא לימדרוו

 :תינבת ךמסמ לש אמגוד ןלהל ,השחמה םשל

 אםש]

 /תבותכ[

 ריע

 צםוי[

 ם
 צםשק :דופכל

 4תבותכ[

 4ריעו

 03011, סרוק :ןודנה

 ,.ג.א

 ./םויא םויב ךרעי רשא םילילמת דוביע סרוקל לבקתה םש/ יכ רשאמ ינירה

 ,הכרבב

 ןמדירפ רמתיא



- 195 - 

 .םחות ותב וידיצ *נשמ הנתשמה תא םוחתל שי (3

 .4 ותב הנתשמה תא ונמחת ,ונלש אמגודב

 :ולא תויורשפא 16 ןיבמ םחות ות רוחבל לכות

 -% .. ו 0507 /0403000 0060900701

 ליש לע דפקה ,םדוקה ףיעסב המישרה ךותמ ךל יוצרה ותה תא תרחבש רחאל (4

 :םיללכ

 .וידיצ *נשמ הנתשמ לכ םוחתל (א

 .ךמסמה לכב דיחא תויהל ךירצ ותה (ב

 אל .ךמסמה לכב דיחא היהיש דפקה ,םחות ות תרחבש עגרב רמולכ

 .םימחות םיוות רפסמב דחא ךמסמ רובע רוחבל לכות

 .םיחוור ליכהל רוסא הנתשמל (ג

 ,םירחא םיכרצל םחותה ותב שמתשהל לכות ולוכ ךמסמה תביתכ ךלהמב (ד

 .תומיוסמ תולבגמב םלוא

 המוחתה הלמ םושרתו (") םיישרג וניה תרחבש םחותה ותה םא ,לשמל

 .גומה אשונל ךיישה הנתשמב רבודמ יכ הנכותה ןיבת ,םיישרגב

 תא בותכל היהי ,גוסמל הלמה תא ךיישת אל הנכותהש ידכב ןכל

 לנשמ םוחת תויהל ךירצ הנתשמש ןויכמ) לשמל םיחוור םע הלמה

 .(םיחוור אללו וידיצ

 .םינתשמ ליכמ תינבת ךמסמ יכ ונדמל

 ? ליגר לימדרוו ךמסממ תינבת ךמסמ הנוש דוע המב

 .םיקלח ינש ליכמ תינבת ךמסמ .1

 .ךמסמב םהב שמתשנ רשא םינתשמה תומש תא ליכמ - א קלח

 םוחתל שי הנתשמ לכ יכ ,רוכזו תדרפנ הרושב עיפומ הנתשמ לכ

 .וידיצ ינשמ



 ליגרת
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 .תספדמל רתוי רחואמ בלשב קפוי רשא ,ומצע ךמסמה ןכות | - ב קלח

 בלשב סינכהל הצרנ םהב תומוקמב םינתשמה םיבלושמ 'ב קלחב

 .םיכרע רתוי רחואמ

 ₪  דומע ףוס לש ןמיס םושרל שי 'ב קלחל 'א קלח ןיב

 תאצתת-ו ,ת כ ,הע]+) לע השקה י"ע רצונ דומע תליחת ןמיט ,ךריכזהל)

 .(רושיאל

 רשאכ ,ךמסמה יקלח ןיב הדרפהל ןמיסה דעוימ תינבת ךמסמ לש רשקהב

 .הז םוקמב הנושארל וב םישמתשמ

 תליחת ןייצל ידכ ,הליגרה תועמשמה תא לבק* אוה ,בוש וב שמתשת םא

 .דומע

 רפסמ לעב ,ךורא : תויהל לוכ* הז ךמסמ .ךמסמה ןכות ועה - 'ב קלח

 תועמשמב דומעה ףוס ןמיס תא וב עובקל םיתעל יוצר ןכ לע .םידומע

 .(הספדה - 12 קרפ האר) ךל תרכומה

 .תינבת ךמסמ תיינב :דעי

 :עוציב

 :שדח ךמסמ חתפ (1

 גוזימ :םש

 70 :בחור

 :תינבתה ךמסמ לש 'א קלח תא םושר (2

 וםשא

 תבותכ[

 רי[

 םויא
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 .השדח הרושב הנתשמ לכ סושרל דפקה

 .םינתשמה ןיב חוור תורוש רוציל אל דפקה

 .'ב -ו 'א םיקלח ןיב דירפמה ןמיסה תא םושר (3

 .417+5 שקה (א

 .תויתוא ועיפוה חיש-ודה תרושבו הרושה ןימימ עוביר עיפוה

 .שקהו 2 תואב רחב (ב

 .רושיאל אמא שקה (ג

 .(וידיצ ינשמ הנתשמ לכ םוחתל דפקה) :טסקטה לש 'ב קלח תא םושר (4

 4םט4/ :דובכל

 תבותכ[

 ריע

 טסהסו[1ז.:. סרוק :ןודנה

 ,.ג.א

 ./םוי םויב ךרעי רשא ,םילילמת דוביע סרוקל לבקתה םש/ יכ רשאמ ינירה

 ,הכרבב |

 ןמדירפ רמתיא



- 198 - 

 .([+] -ו א10) ךמסמה תא רומש (5

 בודיוכ:;ר ךילכהצנר

 זביזכי?+נרוכ:ר וביכוצרב;ר :םוליוע וצר :בנרכוכ ורספדה

 .םינתשמה ךותב םייוצרה םיכרעה בוליש ךות וסיפדהל רשפאו ןכומ תינבתה ךמסמ

 .םיכמסמ 4 קיפהל םיצור ונאש רמאנ

 .ונתשי םיכרעה םלוא ההז ןבומכ היה: םיבתכמה סיסב

 :םה בלשנש םיכרעה

 םוי ריע תבותכ םש

 ינש ביבא-לת 5 הזוניפש %בוק הילד

 ןושאר ןג-תמר 81 יקסניטוב'ז רואמ תור

 :עיבר ביבא-לת .58 תדוה*-ןב \ קירסמ דרו

 :שילש הילצרה 8 ןמציו ןוליא בד

 :עוציב ןפוא

 הדרפה עצבתת ןכל ,תצקמב הנוש 4.18-ו 4.5 תואטרגה יתשב גוזימה ךילהת

 .גוזימה עוציב ןפוא יבגל הז קרפב
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 4.9 הסרג

 .תספדמה תא לעפה

 .גוזימ היצפואב רחב

 :אבה ךסמה עיפוה

 דלט ךמסמ
 םינותנ ץבוק
 דירפמ ות
 גולידל םינותנ תוצובק רפסמ
 (ל/כ) ? הטפדהל טלפ
 (קיר/םש) טלפ ץבוק
 טלפ <בוקב תוקבדמ/םיכמטמ

 :ונרכהש םימדוק םיכסמב ומכ תישענ הז ךסמב ןמסה תעונת

 אדמת שקמ תרזעב - הדשל הדשמ רבעמ *

 .1ד+אמא םישקמה תרזעב - םדוק הדשל הרזח *

 .ע10 שקמ - ךסמה תרימש *

 .[-] שקמ - עוציב אלל הדוקפה תביזע *

 אוה ונלש ליגרתב ומש) תינבתה ךמסמ םש תא םושר - דלש ךמסמ

 .תאדמא שקמ תרזעב רשאו (גוזימ

 .יחכונה ליגרתב וניבגל יטנוולר וניא הז ןותנ - םינותנה ץבוק

 ךמסמ ךותל םינעמנה תעברא לכ ינותנ תא סינכהל ונתורשפאב שי

 .תינבתה ךמסמ ךותב םבולישל םורגלו דרפנ

 וסנכו* םישקמה חול תועצמאב םינותנה תא סינכהל םוקמב ,רמולכ

 .םינותנה ךמסמ ךותמ םינותנה

 חולב םינותנה תא שיקנ ןכ לעו הזכ םינותנ ףבוק ןיא וז אמגודב

 .םישקמה

 .םאדמא שקהו םינותנ צבוק הדשה לע גלד
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 .יחכונה ליגרתב וניבגל יטנוולר וניא הז ןותנ םג - דירפמ ות

 ותה והמ ןייצל שי  ,םינותנ צבוק תרזעב גוסמ עצבתמ םהב םירקמב

 .(ךשמהב דמלנ ךכ לע) םינותנה בוק ךותב דירפמה

 םירקמל איה ףא תיטנוולר וז הלאש -  גולידל םינותנ תוצובק רפסמ

 .םינותנהמ קלח לע גלדל תורשפא תמייק .םינותנ בוקב םישמתשמ םהב

 .ל וא כ שיקהל שי - (ל/כ) 7? הספדהל טלפ

 :םיגזוממה םיכמסמה תא סיפדהל םיכרד עברא שי

 רישי - * .א

 וירחאל דיימו גוזמה ךילהת לחי תולאשה לכ לע בישתש רחאל

 .הספדהה לחת

 הספדה - ה .ב

 .הספדה ךמסמ תריצי

 .דיימ עצובת אל הספדהה

 ה תמויס םע ףסונ ךמסמ גוזימה ךילהת ידכ ךות רוצית הנכותה

 (18 קרפ האר - תומויס יגוס לע)

 ."טילקת ןכות" היצפואה ךותמ עצובת תספדמב ךמסמה תספדה

 תכרעמ - מ .ג

 .(12 קרפ האר) תכרעמ ךמסמ תריצי

 םיכמסמה לכ תא וכותב ליכ* רשא ,(ר גוס) ליגר ךמסמ תריצי .ד

 .םיגזוממה

 ךילהתכ עצבתי ל"נה ךמסמה תספדה ךילהת .דיימ עצובת אל הספדהה

 .(12 קרפ האר) ליגר הספדה

 .ךשמהב טרופי ל"נה םיגוסה תעבראמ דחא לכ

 תונושארה תויורשפאה תשולשמ תחא רשפאת - כ תואה לע השקה

 .(מ,ה,י)

 .ד ףיעסב טרופמכ ךמסמ תריצי רשפאת - ל תואה לע השקה
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 תא חולשל וננוצרבש ןויכמ ,תיחכונה אמגודה ךרוצל כ תואה לע שקה

 .תספדמל תידיימ םיכמסמה

 םדוקה ףיעסב הבושתה םא קר יטנוולר הז הדש - (קיר/םש) טלפ בוק

 . ל - התיה

 םיכמסמה לכ תא וכותב ליכמה שדח ךמסמ תריציל תמרוג ל הבושתה

 ל"נה שדחה ךמסמה םש תא בותכל םישרדנ ונא הז ףיעסב .םיגזוממה

 \ .(ךשמהב רבסוי הז ןינע)

 - טלפ \בוקב תוקבדמ /םיכמסמ

 .רוציל שיש םיגזוממה םיכמסמה רפסמ

 .1 רפסמה תא ראשה התע תעל .ךשמהב רבסוי הז ןינע

 .ךישמהלו ךמסמה תא רומשל ידכב 210 שקה

 תא סיפדהל ונשקב ,"הספדהל טלפ" הלאשל כ וענע 8 ףיעסבש ןויכמ

 ,12  קרפמ ונל רכומה ךסמה תא ונלביק ןכלו םיגזוממה םיכמסמה

 .הטפדהל םיכמסמ חולשל ידכ

 (ל/ב) ? דיחי טלק ךמסמ

 'סמ דומעב הלחת
 'סמ דומע רחאל םוי

 = (ל/כ) ? םידרפנ טלפ יצב
 (מ/ה/י) טלפה גו

 ןנוכל טלפ ב (ל/כ) ? הספדהל טלפ

 (א/ז/כ) ? םידומעה לכ תא סיפדה (קיר/םש) טלפ ץבוק

 (ל/כ) ? ההובג תוכי טלפ <בוקב תוקבדמ/םיכמסמ

 !=|שוש א| < םיקתוע רפסמ

 ."טלפה גוס" הדשב * שקה

 .ךישמהלו הז ךסמ רומשל ידכ ,810 שקה
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 .12 קרפמ ונל רכומה ףסונ ךסמ ונלביק .5

 (ל/כ) 7 דיחי טלק ךמסמ
 'סמ דומעב הלחתה

 'סמ דומע רחאל םויס

 (ל/כ) ? םידרפנ טלפ יצבק
 (מ/ה/י) טלפה גוס 0 גולידל םינותנ תוצובק רפסמ
 ןנוכל טלפה כ (ל/כ) ? הספדהל טלפ
 א/+:/כ) 7 םידומעה לכ תא סיפדהל (קיר/םש) טלפ צבוק
 (ל/כ) 7 ההובג תוכיא טלפ <בוקב תוקבדמ/םיכמסמ

 ו םיקתוע רפסמ

 (ל/כ) ? דומע לכ רחאל הריצע
 (א/ז/כ) ? םידומעה לכ תא סיפדהל
 (ל/כ) 7 ההובג תוכיא
 גלדל םידומע המכ לע
 םיקתוע רפסמ

 .ע10 בוש שקה .6

 .םיילוש תעיבק 70 ףד בחור העדוה העיפומ ךסמה תיתחתב .7

 .םאצמת בוש שקה

 .שדח ךסמ עיפומ הז בלשב .8

 .תבתכ רשא בתכמה השעמל והז

 :תרתוכ העיפומ ךסמה שארב

 גוסמ דלש ךמסמ ךותל -*-*- לש 0001 'סמ םינותנ תצובק גוזימ :הספדהו גוזימ

 ךמסמ ךותל גוזימ ךילהת תעכ םימייקמ ונא יכ ונל רסמנ ,רמולכ

 .גוזימ ומשש תינבת

 .(0001) םיעצבמ ונאש ןושארה בולישה והז יכ ונל רמאנ ןכ ומכ
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 ךמסמבש ןושארה הנתשמה רשאכ ,ונבתכש ךמסמה עיפומ ךמסמה זכרמב

 .ןמסה י"ע ראומ (4םש)

 :?"ע ףלחה | :השקב העיפומ חיש-ודה תרושב

 .ךמסמה ךותל םייתימא םיכרע םיסינכמ ונא הז בלשב

 .ןעמנה םש תא ,אםש/ ךרעה ךותל סינכהל םישקבתמ ונא

 .םאדמת י"ע רשאו צבוק הילד :חיש-ודה תרושב םושר

 ./םש4 הנתשמה תא ףילחהו ךמסמה ףוגל סנכנ םשה יכ ,בל םיש

 העיפומ בוש היש-ודה תרושבו 4תבותכא אבה הנתשמל רבע ןמסה

 :י"ע ףלחה | :השקבה

 .אדמא שקמ תרזעב רשאו 5 הזוניפש :תבותכה תא םושר

 רשאת לא ךא ביבא-לת םושר | ,ריע4 הנתשמה לע אצמנ ןמסה תעכ

 .םאדשת-ב

 יכ רשאמ ינירה) /םשא ועה אבה הנתשמה יכ בל םיש ,רשאת םרטב

 .(...ם

 תאז תושעל שקבתנ אל ןכל ,ףבוק הילד - ךרע רבכ ונתנ ,םש/ הנתשמל

 .תינש

 :אבה הנתשמל גלד* ןמסהו ,יטמוטוא ןפואב סנכו* הנתשמה ןכות

 .ום0וי

 .הז ךילהת תוארל ידכ םאזיתא -ב רשא תעכ

 .םאדמא-ב רשאו ינש םושר .4ס0ו:4 הנתשמה לע גצומ ןמסה

 .תופסונ תובצהל ןיתממה ףסונ ךסמ עיפויו ךסמה םלעי* הז בלשב

 ךמסמה תספדה לחת ,*  תלינע (מ/ה/י) טלפה גוס :הלאשל םא

 .(0001) רצונש ןושארה

 שדח ךמסמכ טילקתב םשריי אלא ,ספדו*: אל ךמסמה ה גוסב תרחב םא

 .ה תמויסה תא לבקי רשא

 והז רמולכ ,0002 רפסמה עיפוה רתויב הנוילעה הרושב יכ בל םיש

 .תעכ םירצו* ונא רשא ינשה ךמסמה
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 .םיאבה םינותנל םאתהב ויטרפ תא אלמל לחתה

 ריע תבותכ םש

 ןג-תמר 81 יקסניטוב'ז רואמ תור

 .םיאבה םינותנב 0004 -ו 0003 גוזימה יכמסמ תא אלמ .3

 ריע תבותכ םש

 ביבא-לת 52 הדוהי-ןב קירסמ דרו

 הילצרה 8 ןמציו ןוליא בד

 .םיכמסמ העברא תרצי הכ דע .4

 .גוזימה ךילהת תא םייסל ךנוצרב הז בלשב

 םיצור ונא ןיא .0005 ףסונ ךסמ ךינפל עיפוה .5

 דע ,תוכשוממ [-] שקה גוטמה ךילהתמ תאצל

 .ישארה טירפתה

 םוי

 ןושאר

 םוי

 :עיבר

 ישילש

 :דכב .וב שמתשהל

 ךסמ ךינפל עיפויש
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 4.18 הסרג

 .תספדמה תא לעפה

 .גוזימ היצפואב רחב

 :הלאש העיפומ חיש-ודה תרושב

 :דלש ךמסמ

 תרזעב רשאו (גוסימ אוה ונלש ליגרתב ומש) תינבתה ךמסמ םש תא םושר

 .םאצמא שקמ

 :האבה הלאשה

 :םינותנה ץבוק

 .וניבגל תיטנוולר הניא

 דרפנ ךמסמ ךותל םינעמנה תעברא לכ ינותנ תא סינכהל ונתורשפאב שי

 .תינבתה ךמסמ ךותב םבולישל םורגלו

 וסנכו* םישקמה חול תועצמאב םינותנה תא סינכהל םוקמב רמולכ

 .םינותנה ךמסמ ךותמ םינותנה

 םינותנה תא שיקנ ונא רמולכ ,הזכש םינותנ בוק ןיא ונלש אמגודב

 .םישקמה חול ךותמ

 .םאדמת שקה :םינותנ בוק הלאשל ןכל

 :תפסונ הלאש העיפומ הרוש התואב

 ? םינותנ ןיא

 .םינותנ צבוק אלל גוזימ ונשקיב ןכאש רושיא שקבמ לימדרווה

 .םינותנ ףבוקב שמתשמ ךניא ןכאש רשאל ידכ ,םאדימא בוש שקה

 חלוש התא רשאכ תועיפומה תולאשל תוהזה תולאש תוליחתמ הז בלשב

 .הספדהל ךמסמ

 64599999999:.15::[])שאה] .סמ דומעב הלחתה

 .הספדהב ליחתהל ךמסמה ךותמ דומע הזיאב

 .ונממ םיקלח קר סיפדהלו גזמל היהי ןתינ ,ךורא גוזימה ךמסמ םא

 םשריי רפסמ לכ תביתכ אלל דבלב אא58'7 שיקת םא רמולכ ,לדחמה תרירב

 .ךמסמב ןושארה דומעה רפסמ
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 .12.5909[]ורחא ] דומע רחאל םויס .8

 .ספדויש ןורחאה דומעה רפסמ

 .ךמסמה לש ןורחא דומע דע ,רמולכ 9999 הניה לדחמה תרירב

 (מ/ה/י) ? טלפה גוס .9

 .מ וא ה ,* שיקהל שי

 .ךמסמה תא סיפדהל םיכרד שולש ןנשי

 רישי - * .א

 וירחאל דימו גוסמה ךילהת לח* תולאשה לכ לע בישתש חאל

 .הספדהה לחת

 הספדה - ה .ב

 .הספדה ךמסמ תריצי

 .דיימ עצובת אל הספדהה

 ה תמויס םע ףסונ ךמסמ גוסמה ךילהת ידכ ךות רוצית לימדרווה

 (18 קרפ האר - תומויס יגוס לע)

 .טילקת ןכות ךותמ עצובת ךמסמה תספדה

 תכרעמ - מ .ג

 .(12 קרפ האר) תכרעמ ךמסמ תריצי

 5... ןנוכל טלפה .0

 תא רומשל ןנוכ הזיא לע לאשת ,טלפה גוסב - ה - היצפואב תרחב םא

 .גוזימה ךילהתב םירצונה םיכמסמה

 .חרכה ןיא םלוא ,ךמסמה אצמנ וילעש ןנוכה רפסמ תא םושרל גוהנ

 .רחא ןנוכ לע הספדה יכמסמ רוציל םג ךתורשפאב

 רומש וילע ןנוכה כ"דב איהש לדחמה תרירב עיפות - אדא שיקת םא

 .(ונלש אמגודב גוזימ לורקה ךמסמה) ךלש ל*גרה ךמסמה

 .שדח ךסמ עיפומ הז בלשב .1

 .תבתכ רשא בתכמה השעמל והז

 :תרתוכ העיפומ ךסמה שארב

 גוסמ דלש ךמסמ ךותל -*-*- לש 0001 'סמ םינותגנ תצובק גוזימ :הספדהו גוזימ
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 ומשש תינבת ךמסמ ךותל גוזימ ךילהת תעכ םימייקמ ונא יכ עדימ והז

 .גוזימ

 .(0001) םיעצבמ ונאש ןושארה בולישה והז יכ ,ונל רמאנ ןכ ומכ

 ךמסמבש ןושארה הנתשמה רשאכ ,ונבתכש ךמסמה עיפומ ךמסמה זכרמב

 .ןמסה י"ע ראומ (4םש%)

 :י"ע ףלחה | :השקב העיפומ חיש-ודה תרושב

 .ךמסמה ךותל םייתימא םיכרע םיסינכמ ונא הז בלשב

 .ןעמנה םש תא אםשא ךרעה ךותל סינכהל םישקבתמ ונא

 .תאדמת י"ע רשאו צבוק הילד :חיש-ודה תרושב םושר

 .4םש4 הנתשמה תא ףילחהו ךמסמה ףוגל סנכנ םשה יכ בל םיש

 :השקבה העיפומ בוש חיש-ודה תרושבו 4תבותכ/ אבה הנתשמל רבע ןמסה

 :י"ע ףלחה

 .םאדתא תרזעב רשאו 5 הזוניפש :תבותכה תא םושר

 רשאת לא ךא ביבא-לת םושר ./רי'ע+ הנתשמה לע אצמנ ןמסה תעכ

 .םאדעא-ב

 יכ רשאל ינירה) /םש4א ונגה אבה הנתשמה יכ בל םיש ,רשאת םרטב

 .(...ם

 תושעל ךרוצ ןיא ןכלו צבוק הילד - ךרע רבכ ונתנ /םש/ הנתשמל

 .תינש תאז

 :אבה הנתשמל גלדי ןמסהו יטמוטוא ןפואב | סנכו* הנתשמה | ןכות

 .םוי4

 .הז ךילהת תוארל ידכ א7158 -ב רשא תעכ

 .תאדמא -ב רשאו ינש - םושר ./סויא הנתשמה לע דמוע ןמסה

 .תופסונ תובצהל ןיתממה ףסונ ךסמ עיפויו ךסמה םלעיי ,הז בלשב

 ןושארה ךמסמה תספדה לחת (מ/ה/י) טלפה גוס הלאשל י* תינע םא

 .(0001) רצונש

 ,שדח ךמסמכ טילקתב בתכיי אלא ,ךמסמה ספדו* אל ה גוסב תרחב םא

 .ה תמויסה תא לבקי רשא

 והז רמולכ ,0002 רפסמה עיפוה רתויב הנוילעה הרושב יכ בל םיש

 .תעכ םירצו* ונא רשא ינשה ךמסמה
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 .םיאבה םינותנל םאתהב ויטרפ תא אלמל לחתה

 םוי ריע תבותכ םש
 וו

 ןושאר ןג-תמר 81 יקסניטוב'ז רואמ תור

 .םיאבה םינותנב 0004 -ו 0003 גוזימה לכמסמ תא אלמ .6

 םוי ריע תבותכ םש == הת "ןח .הה הדו 7

 :עיבר ביבא-לת 52 הדוהי-ןב קירסמ דרו

 ישילש הילצרה 8 ןמציו ןוליא בד

 .םיכמסמ העברא תרצי הכ דע .7

 .גוזימה ךילהת תא םייסל ךנוצרב הז בלשב

 תאצל ידכבו ךישמהל וננוצרב ןיא .0005 ףסונ ךסמ ךינפל עיפוה .8

 טירפתה ךסמ ךינפל עיפויש דע ,תוכשוממ [-] שקה גוסמה ךילהתמ

 .ישארה
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 4.18-ו 4.5 תואסרגה יתשל
 -  םינותנ \בוק תיינב

 .םישקמה חולמ םינותנ וכותל בלשלו תינבת ךמסמ תונבל ןתינ יכ ונדמל

 .םינותנ בוק ארקי* רשא דחוימ ךמסמ תונבל לכונ ןפוא ותואב

 תונבל לכונ ,םישקמה-חול תועצמאב םהיטרפו םינעמנה תומש תא שיקהל םוקמב

 .וניתרזע אלל ,יאמצע ןפואב בוליש עצבלו םינותנ בוק ךמסמ

 ? בוט הז המ םשל

 ןכות .ויתוחוקלל תובר תועדוה ציפמ שדוח ידמ רשא ,דרשמב דבוע ךניה ,אמגודל

 .םינעמנ םתוא םה םינעמנה םלוא ,שדוח ידמ הנתשמ םנמא תועדוהה

 ובלשנו םינותנ בוק הנבנ ,שדחמ שדוח לכב םינעמנה יטרפ לכ תא שיקהל םוקמב

 ךילהתב ונשקהש תומשה תעברא יכ רמאנ הבה .תיטנוולרה העדוהה ךותל שדוח לכ

 .םינותנ בוק םרובע תונבל םיצור ונאו ונלש םיעובקה םינעמנה םה גוזימה

 :נצנוצווכ ןפכוא

 .שדח ךמסמ חתפ .1

 תומש :םש

 70 :בחור

 ךמסמ בחורל ההז תויהל בייח וניא (תומש) םינותנה בוק בחור :הרעה

 .(גוזימ) תינבתה

 תרתוכה אלל) םיאבה םיכרעה תא םינותנה בוק ךותל סינכהל ונילע .2

 :(ןבומכ

 םוי ריע תבותכ סש
 0 לכ ו כ-2172 0 םש

 ינש ביבא-לת 5 הזוניפש \בוק הילד

 ןושאר ןג-תמר 81 יקסניטוב'ז רואמ תור

 :עיבר ביבא-לת 52 הדוהי-ןב קירסמ דרו

 יטילש הילצרה 8 ןמציו ןוליא בד
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 א%בוק תנכהל םיללכ רפסמ דמלנ ,םיטנוולרה םינותנה תא ןץזנ םרטב

 :םינותנ

 .םינותנ תומושרמ יונבה ךמסמ וניה םינותנ צבוק

 .םיוסמ ךמסמל ונזוי רשא ,םיכרעה לכ לש ףסוא איה המושר

 :םינפוא ינשב םשרהל תולוכי ל"נה תומושרה

 .תחא הרושב ויהי המושרה יכרע לכ -

 .תדרפנ הרושב עיפו* ךרע לכ | -

 .םינותנה ונזוה דציכ תועמשמ לכ ןיא עוציבה ןפוא יבגל

 .תחא הרושב םיאצמנ ןהיכרע רשא תומושר סינכנ ונלש ליגרתב 3

 .אבה ףדב האר - םינותנה צבוק תיינב תטישל בחרומ רבסה :בל םיש

 :אבה ןפואב צבוקל םינותנה תומושר תא סנכה

 :םושר .א

 ינשלביבא-לת?5פ הזוניפש?צבוק הילד

 .הרוש םויסל אמא שקה .ב

 .חוור תרוש תריציל תפסונ םעפ אא שקה .ג

 ךות ,תואבה תומושרה ראש תא סנכה הז ןפואב .ד

 :המושרל המושר ןיב חוור

 ןושאר?ןג-תמר?81 יקסניטוב'ז?רואמ תור

 יעיבר?ביבא-לת?52 הדוהי-ןב?קירסמ דרו

 ישילש?הילצרה?8 ןמציו?ןוליא בד

 .([+] -ו ע10) טירפתל אצו ךמסמה תא רומש .4

 תרוש לע הדפקה



- 211 - 

 הרוש התואב םיאצמנ היכרע לכ רשא המושר יבגל םיללכ
 ית -ישכ 27 22 רטא המוטר יבגלק םיללכ

 .וידצ ינשמ םוחת תויהל ךירצ תינבת ךמסמב הנתשמ לכ יכ ונדמל .א

 .דירפמ-ות ארקנה גשומ םייק םינותנ צבוקב

 איהשלכ ךרדב תעדל ונילע היה* ,הרוש התואב םימושר םינותנה לכש ןויכמ

 .םייתסמ אוה יתמו דחא ךרע ליחתמ יתמ

 ינש א"ת 5 הזוניפש בוק הילד | :אמגודל

 לימדרוו עדת גוזימה תעבש ידכ ורבחל דחא ךרע ןיב דירפמ-ות ביצהל ונילע

 .ךרע לכ םייתסמ ןכיה

 .םחות ות לע ונדמלשכ ונרכהש ם*וותה 16 ךותמ דירפמ ות רוחבל שי

 ש.8תתההצ

 .וז המישר ךותמ הצרתש ות לכ רוחבל לכות

 ות תרחב םא יכ רוכז םלוא ,םחות ותכ תרחבש הזל ההז היהיש חרכה ןיא

 .ךמסמה לכב דיחא תויהל וילע ,םיוסמ

 .ךמסמ ותואל םינוש םידירפמ םיוותב רוחבל לכות אל

 :ךכ תעכ הארת ונלש המושרה (?) "הלאש ןמיס" םחות ות ונרחב םא | :אמגוד

 ינש?א"ת?פ הזוניפש?צבוק הילד

 .תומושר 4 ןנשי ונלש אמגודב .ב

 .חוור תרושב דירפהל שי הרושל הרוש ןיב

 ידכ אדמת שקה ,צבוק הילד לש הנושארה המושרה תא ונמשרש רחאל ,רמולכ

 .חוור תרוש רוציל

 .תישילשה הרושב תעכ אצמנ ןמסה

 :הינשה המושרה ינותנ תא םושר

 ןושאר?ג"ר?81 יקסניטוב'ז?רואמ תור

 .השגדה וא ןותחת וק ןומיסל תועמשמ ןיא .ג

 לכות אל ,םישגדומ וא יתחת וק םע םיכרע םינותנה \בוקב םושרל הצרת םא

 ךמסמ ךותל ווקווקמ וא שגדומ ללמ בלשל תעדו* הניא הנכותה .תאז תושעל

 .ווקווקהו השגדהה תופסות אלל רבעו* ללמה ,תאז השעת םא .תינבת



 .ד

5 
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 אוהש הדבועל טרפ ,םושרל ךנוצרב רשא ךרעה לש םי*וותה רפסמל הלבגה ןיא

 .תורוש רפסמל לצפתהל לכו* אלו דבלב תחא הרושב םשרהל בייח

 הרושב םושרל לכות אלו תחא הרושב בותכת ,לשמל בוק הילד םשה תא ,רמולכ

 .\בוק הינשבו הילד תחא

 .תחא הרושל סנכית אלו הכורא היהת המושרה םהב םירקמ ויהי

 .הרוש ךרואמ הנטק המושרה ונלש אמגודב

 רתו* וא תורוש יתש ינפ לע המושרה תא לצפל שו בר םיכרעה רפסמ םא

 :ךכ גוהנל שי

 .תורוש לתשב דחא ךרע לצפל רוסא 1

 הרושה תא בותכל ךשמהו םאדתמא שקה הנושארה הרושה תביתכ םותב (2

 .(חוור תורוש אלל) היינשה

 .חוור תרוש רוצו אמא שקה המושרה םויסב

 .םיקיר םיכרע ריאשהל הצרת םהב םירקמ ויהי

 .תבותכ סינכהל הצרנ אל ,ונלש תומושרהמ תחאב לשמל

 ינש?א"ת??%בוק הילד :םושרנ הז הרקמב

 .הז ךרע לע גלדל שי יכ ןייצמ ,םיפוצר םידירפמ םיוות ינש לש ןויצ

 םינתשמ ינש לע גוליד עצוב* - ??? םיפוצר םידירפמ םיוות השולש םושרת םא

 .האלה ןכו

 .רסחה ןותנל דעוימ היה רשא םוקמה םצמטצי ,הזכ גוליד לש הרקמב
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 תדרפנ הרושב אצמנ הלש ךרע לכ רשא המושר יבגל םיללכ

 :תדרפנ הרושב היהי ןותנ לכש ךכ םינותנה תומושר תא םושרל ןתינ

 בוק הילד

 5 הזוניפש

 א"ת

 ינש

 .גוזימה תעב ןובשחב חקלית וז הדבוע .דרפנ ןותנ העיבמ הרוש לכ ,רמולכ

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 .ה

 דירפמ ותב ךרוצ ןיא ,תדרפנ הרושב עיפומ ןותנ לכש ןויכמ

 .(ןותנל ןותנ ןיב חוור תורוש

 .חוור תרוש ריאשהל שי המושרל המושר ןיב

 .השגדה וא ןותחת וק ןומיסל תועמשמ ןיא

 .םישגדומ וא *תחת וק םע םיכרע םינותנה צבוקב םושרל ןתינ אל

 ריאשהל ןיא)

 .ולא תופסות אלל גוזימל רבעוי אוה ווקווק וא/ו השגדה םע ללמ םושרת םא

 אוהש הדבועל טרפ ,םושרל ךנוצרב רשא ךרעה לש םיוותה רפסמל ,הלבגה ןיא

 .תורוש רפסמל לצפתהל לכו* אלו דבלב תחא הרושב םשרהל בייח

 םושרל לכות אלו תחא הרוש יבג לע בותכת ,לשמל צבוק הילד םשה תא ,רמולכ

 .אבוק הינשבו הילד תחא הרושב

 .םיקיר םיכרע ריאשהל הצרת םהב םירקמ ויהי

 .תבותכ סינכהל הצרנ אל ,ונלש תומושרהמ תחאב לשמל

 \בוק הילד | :םושרנ הז הרקמב

 ינט

 .הז .ךרע לע גלדל ךרוצ שי ,דדוב דירפמ ות הבו הרוש שי רשאכ

 לנש לע גוליד עצוב. םידדוב םידירפמ םיוות ןהבו תורוש יתש םושרת םא

 .האלה ןכו םינתשמ

 .רסחה ןותנל דעוימ היה רשא םוקמה םצמטצי ,הזכ גוליד לש הרקמב
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 וביבונרכ צכוק םכוליועכ -- בודזיוכ:ר ךילכהרצר

 גוזמה ךילהתבו יסיסב בתכמ ונבתכ םדוקה ליגרתב

 .םישקמה חולמ השקה י"ע

 .ונינבש םינותנה צבוק ךותמ םינותנה תא בלשנ הז ל*גרתב

 .התע םג ונתוא שמשי ,םדוק ליגרתב ונתוא שמיש רשא תינבתה ךמסמ

 :עוציבה ןפוא

 ונבליש

 ,תצקמב הנוש 4.18-ו 4.5 תואסרגה יתשב גוזימה ךילהת

 .גוזימה עוציב ןפוא יבגל הז קרפב

 4.5 ;:רסשררב

 .תספדמה תא לעפה .1

 .גוזימ היצפואב רחב .2

 :אבה ךסמה עיפוה .3

 דלש ךמסמ
 םינותנ צבוק
 דירפמ ות
 גולידל םינותנ תוצובק רפסמ

 (ל/כ) ? הספדהל טלפ
 (קיר/םש) טלפ צבוק
 טלפ צבוקב תוקבדמ/םיכמסמ

 םינותנה תא וכותב

 ןכל

 :ונרכהש םימדוק םיכסמב העונתל המוד הז ךסמב ןמסה תעונת

 .םאדמאה תרזעב - הדשל הדשמ רבעמ *

 +7 תרזעב - םדוק הדשל הרזח *

 הדרפה עצבתת



8 
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 .ע10 - ךסמה תרימש *

 .[-] - עוציב אלל הדוקפה תביזע *

 אוה ונלש ליגרתב ומש) תינבתה ךמסמ םש תא םושר - דלש ךמסמ

 .תאד מא תרזעב רשאו (גוזימ

 .(תומש). םינותנה <בוק םסש תא םושר - םינותנה בוק

 אמגודב) םינותנה <בוקב תרחב רשא דירפמה ותה תא םושר - דירפמ ות

 .(? - הלאש ןמיסב ונרחב וז

 - גולידל םינותנ תוצובק רפסמ

 ? שוריפ המ

 תומושר 4 שי וז אמגודב) םינותנ תומושר ןנשי םינותנה צבוקב

 .(דבלב

 ויתוחוקל לכל יטרדנטס בתכמ ציפהל טילחמ רשא דרשמ ןיימדל הסנ

 .םינעמנ 100 הליכמ רשא הצופת תמישר יפ לע

 .גוזימב הלחהו םינותנ צבוקו תינבת ךמסמ התנב דרשמה תינבתכ

 תבייח התיה איה .םיבתכמ 50 רבכ וספדוהו לחה גוזממה ךילהת

 םיכמסמ 50-כ דוע ורתונ רשאכ איהשלכ הביסמ ךילהתה תא קיספהל

 .הספדהל םיפסונ

 ,גוזימה ךילהתב ךישמהל התצרו בשחמל תינבתכה הרזח רתו* רחואמ

 .רבכ וספדוהש םיכמסמה תא בוש סיפדהל הנוצרב ןיא םלוא

 ךילהת קספוה וב םוקמהמ ,51 המושרמ לחה גוזימה תא ליחתהל הילע

 .גוזימה

 50 :הז הרקמב הנעת איה | גולידל םינותנ תוצובק רפסמ :הלאשל

 .ל וא כ שיקהל שי - (ל/כ) 7? הספדהל טלפ

 :םיגזוממה םיכמסמה תא סיפדהל םיכרד עברא שי

 רישי - י .א

 וירחאל דימו גוזימה ךילהת לחי תולאשה לכ לע בישתש רחאל

 .הספדהה לחת

 הספדה - ה .ב

 .הספדה ךמסמ תריצי
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 .דיימ עצובת אל הספדהה

 יגוס לע) ה תמויס םע ףסונ ךמסמ רצוו* גוזמה ךילהת ידכ ךות

 (18 קרפ האר - תומויס

 .טילקת ךותמ עצובת ךמסמה תספדה

 תכרעמ - מ .ג

 .(12 קרפ האר) תכרעמ ךמסמ תריצי

 םיכמסמה לכ תא וכותב ליכ*: רשא (ר  גוס) ליגר ךמסמ תריצי .ד

 .םיגזוממה

 הספדה ךילהתכ עצבתת ל"נה ךמסמה תספדה ,דימ עצובת אל הספדהה

 .(12 קרפ האר) ליגר

 .(מ,ה,) תונושארה תויורשפאה תשולשמ תחא רשפאת - כ תואה לע השקה

 .ד ףיעסב טרופמכ ךמסמ תריצי רשפאת - ל תואה לע השקה

 :ולא תויורשפא ריכנ

 ר גוט - ליגר ךמסמ תריצי

 םיכמסמה לכ תא וכותב ליכ* רשא ,ר גוסמ שדח ךמסמ תריצי :דעי

 .םיגזוממה

 :עוציב ןפוא

 .ל הבושתכ םושר - (ל/כ) ? הטפדהל טלפ - הלאשל .א

 ל ונינעש הרקמל קר יטנוולר הז ןותנ - (קיר/םש) טלפ בוק .ב

 .םדוקה ףיעסב

 .רצוויש שדחה ךמסמה םש תא םושרל שי

 .ךכ לע דיפקהל שי ןכל ,טקסידב םייק רבכ רשא םש םושרל ןיא

 .גזוממ :םושר ונלש אמגודב



 .תקיד יו
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 הרקמל רקיעב תיטנוולר וז הלאש - טלפ \בוקב תוקבדמ/םיכמסמ .ג

 .א ףיעסב ל ונינעש

 תא וכותב ליכ* רשא צבוק גוזמה ךילהת רחאל הנביי ,רומאכ

 . םיכמסמה רפסמ והמ בישהל שי: הז הדשב .םיגזוממה םיכמסמה לכ

 .הצרנש םיגזוממה

 :רמולכ

 תומושר 4 ליכמה םינותנ צבוק ונשי ,ונלש אמגודב

 .םינותנ

 תשולש קר ובו ךךמסמ הנביי ,5 - הז הדשב םושר)ג םא

 .וגזומש םינורחאה םיכמסמה

 תעברא לכ ובו ךמסמ הנב* ,4 - הז הדשב םושרנ םא

 .ונגזימש םיכמסמה

 לכ זא םג וגזמ* ,4-מ לודגה רפסמ הז הדשב םושרנג םא

 .םיכמסמה תעברא

 ונא רשא הזמ לודגה רפסמ םושרל דימת *וצר ףאו רשפא ןכל

 .םיכמסמה לכ תא גזמל ונתנווכב רשאכ ,ול םיקוקז

 .5 :םושר ונלש אמגודב

 .ךישמהלו ךסמה תא רומשל ידכב ,ת10 שקה .ד

 .שדח ךסמ עיפומ הז בלשב .ה

 .תבתכ רשא בתכמה השעמל והז

 :תרתוכ העיפומ ךסמה שארב

 גומ דלש ךמסמ ךותל םינותנ לש 0001 'סמ םינותנ תצובק גוזימ:הספדהו גוזימ

 :עדימל תשמשמ וז הרוש

 .(ונלש אמגודב םינותנ) םינותנה בוק םש והמ .1

 .(ונלש אמגודב גוזימ) דלשה ךמסמ םש והמ .2

 .תעכ תגזוממה המושרה רפסמ 3
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 לכ ןץיאו ךסמה לע ךיניע דגנל עצבתמ גוטמה ךילהת יכ בל םיש

 גומה ךילהתב היהש יפכ ,םישקמה חולמ םינותנ תשקהל השירד

 .םדוקה ליגרתב ונעציבש

 םיחקלנ וכותמ רשא ,םינותנה ףבוק םויקב הצוענ ךכל הביסה

 .תינבתה ךמסמב םיגזמתמו םיטנוולרה םינותנה

 .ישארה טירפתה ךסמ עיפו* ,גוזימה םותב .ו

 .(גסוממ) הנבנש שדחה ךמסמה תא שפחו טילקת ןכותל סנכה

 .ךמסמה ךותל סנכה .ז

 ההז םנכות רשא םיבתכמ העברא וכותב ליכמ רשא ךמסמ והז

 םינתשמ םהבש םיכרעהו (תינבתה ךמסמב ונמשר רשא ןכותה)

 .(םינותנה ףבוקמ וחקלנ רשא םיכרעה) בתכמל בתכממ

 להונה תא עצבל שי ,תספדמל הלאה םיבתכמה לכ תא חולשל ידכב .ח

 .(12 קרפ האר) תספדמל ךמסמ תחילש לש ליגרה

 .םידומעל ךמסמה לש הקולח עצב - ךרוצ שי םא

 ה גוס - הספדה ךמסמ תריצי

 .הספדה ךמסמ תריצי :דעי

 אלא תספדמל וחלשי אל םיכמסמה םלוא עצוב* גוסמה ךילהת

 .הספדה ךמסמ ךותל וסנכ*

 :עוציב ןפוא

 .כ הבושתכ םושר - (ל/כ) ? הספדהל טלפ - הלאשל .א

 ל וננעש הרקמל קר יטנוולר הז ןותנ - (קיר/םש) טלפ בוק .ב

 .םדוקה ףיעסב

 ותוא קחמ ,ךמסמ םש וב םושר םא .קיר היה* הז הדשש גאד

 .חוור שקמ תרזעב



 .ג

 .ד

 (מ/ה/י) טלפה גוס 0 גולידל םינותנ תוצובק רפסמ|

 ןנוכל טלפה :) (ל/כ) ? הספדהל טלפ

 א/ז/כ) ? םידומעה לכ תא סיפדהל (קיר/םש) טלפ ץבוק|

 (ל/כ) ? ההובג תוכיא טלפ <בוקב תוקבדמ/םיכמסמ

 הר
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 הרקמל רקיעב תיטנוולר וז הלאש - טלפ \בוקב תוקבדמ/םיכמסמ

 .א ףיעסב ל ונינעש

 .1 - םושר

 .האלה ךישמהלו ךסמה תא רומשל ידכב 210 שקה

 םיכמסמ חולשל ידכ ,12 קרפמ ונל רכומה ךסמ עיפומ הז בלשב

 .הספדהל

 (ל/כ) 7 דיחי טלק ךמסמ

 'סמ דומעב הלחתה
 'סמ דומע רחאל םויס
 (ל/כ) ? םידרפנ טלפ יצבק

 כ
1 
 :עעע)
 כ

3 
 ב(
 ל
 םיקתוע רפסמ 1

 .טלפה גוס הדשב ה םושר

 .ךישמהלו הז ךסמ םג רומשל ידכב 810 שקה

 .שדח ךסמ עיפומ הז בלשב

 :תרתוכ העיפומ ךסמה שארב .תבתכ רשא בתכמה והז

 גולמ דלש ךמסמ ךותל םינותנ לש 0001 'סמ םינותנ תצובק גוזימ:הספדהו גוזימ

 :עדימל תשמשמ וז הרוש

 .(ונלש אמגודב םינותנ) םינותנה בוק םש והמ .1

 .(ונלש אמגודב גוזימ) דלשה ךמסמ םש והמ .2

 .תעכ תגזוממה המושרה רפסמ .3
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 לכ ןיאו ךסמה לע ךיניע דגנל עצבתמ גוזימה ךילהת יכ בל םיש

 גוזימה ךילהתב היהש יפכ ,םישקמה חולמ םינותנ תשקהל השירד

 .םדוקה ליגרתב ונעציבש

 םיחקלנ וכותמ רשא | ,םינותנה בוק םויקב הצוענ ךכל הביסה

 .תינבתה ךמסמב םיגזמתמו םיטנוולרה םינותנה

 קרפמ ךל רכומה ףסונ ךסמ ךסמה תיתחתב עיפוי ,גוזימה םותב

 .הספדהה

 (ל/כ) ? דומע לכ רחאל הריצע
 (א/:/כ) ? םידומעה לכ תא סיפדהל
 (ל/כ) ? ההובג תוכיא
 גלדל םידומע המכ לע
 םיקתוע רפסמ

52 
 כ
2 
9 
1 

 בוש שקה םיגזוממה םיכמסמה לכ תא תעכ סיפדהל ךנוצרב םא

 .םצדמא כ"חאו 0

 .[-] לע שקה עגרכ ךמסמה תא סיפדהל ךנוצרב ןיא םא

 .טילקת ןכותל סנכהו ישארה טירפתל רוזח

 .ה תמויס םע גוזימ םשב ךמסמ רצונ

 .12 קרפב תדמלש יפכ הצרתש תע לכב וסיפדהל לכות
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 הרישי הספדה - דימ םתספדהו םיכמסמה גוזימ
 2 ו 0 מטמה גוזימ

 .םתספדהו םיכמסמ גוזימ :דעי

 :עוציב ןפוא

 .א

 .ב

 (מ/ה/י) טלפה גוס 80 גולידל םינותנ תוצובק רפסמ

 כ (ל/כ) ? הספדהל טלפ

 (קיר/םש) טלפ ץבוק
 (ל/כ) ? ההובג תוכיא טלפ <בוקב תוקבדמ/םיכמסמ

 רו

 .כ הבושתכ םושר - (ל/כ) ? הספדהל טלפ - הלאשל

 ל וענעש הרקמל קר יטנוולר הז ןותנ - (קיר/םש) טלפ בוק

 .םדוקה ףיעסב

 ותוא קחמ ,ךמסמ םש וב םושר םא .קיר היה* הז הדשש ךכל גאד

 .חוור שקמ תרזעב

 הרקמל רקיעב תיטנוולר וז הלאש - טלפ ףבוקב תוקבדמ/םיכמסמ

 .א ףיעסב ל ונינעש

 .1 - םושר

 .ךישמהלו ךסמה תא רומשל ידכב ,210 שקה

 םיכמסמ חלושה ,12 קרפמ ונל רכומה ךסמ עיפומ הז בלשב

 .הספדהל

 (ל/כ) ? דיחי טלק ךמסמ
 'סמ דומעב הלחתה

 'סמ דומע רחאל םויס

 (ל/כ) ? םידרפנ טלפ יצבק

- 
1 
9 

5 

3 
1 
5 
 םיקתוע רפסמ 1

 .* היהי - טלפה גוס - הדשה ןכותש גאד

 .ךישמהלו הז ךסמ םג רומשל ידכב ,₪10 שקה



 .ז

 .ח

 .ט

- 222 - 

 .12 קרפמ ךל רכומ אוה םג רשא ,ףסונ ךסמ עיפומ הז בלשב

 (ל/כ) 7 דומע לכ רחאל הריצע
 (א/ז/כ) 7 םידומעה לכ תא סיפדהל
 (ל/כ) ? ההובג תוכיא
 גלדל םידומע המכ לע
 [=ופושןט ןצ םיקתוע רפסמ

 .ע10 בוש שקה

 םיילוש תעיבק 70 ףד בחור :העדוה העיפוה חיש-ודה תרושב

 .םאדמת שקה

 .שדח ךסמ עיפומ

 .תבתכ רשא בתכמה השעמל והז

 :תרתוכ העיפומ ךסמה שארב

 גוסמ דלש ךמסמ ךותל םינותנ לש 0001 'סמ םינותנ תצובק גוזימ:הספדהו גוזימ

 :עדימל תשמשמ וז הרוש

 .(ונלש אמגודב םינותנ) םינותנה בוק םש והמ .1

 .(ונלש אמגודב גוסימ) דלשה ךמסמ םש והמ .2

 .תעכ תגזוממה המושרה רפסמ .3

 לכ ןיאו ךסמה לע ךיניע דגנל עצבתמ גוזימה ךילהת יכ בל םיש

 םויקב הצוענ ךכל הביסה .םישקמה חולמ םינותנ תשקהל השירד

 םיטנוולרה םינותנה םיחקלנ וכותמ רשא םינותנה בוק

 .תינבתה ךמסמב םסיגזמתמו
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 יטמוטוא ןפואב חלשנ אוה ךמסמ גוסמ םייתסמש םעפ לכב .י

 תספדמל חלשנ אוה ףאש ףסונ ךמסמ גוזימ ליחתמ זאו ,תספדמל

 .האלה ןכו

 .לשארה טירפתל רוזחת ,גוזימה ךילהת םותב .אי



.6 
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 4.183 :רטשנרב

 .תלעפומ תספדמה יכ אדו

 .גוזימ היצפואב רחב טירפתה ךותמ

 :הלאש העיפומ חיש-ודה תרושב

 :דלש ךמסמ

 תרזעב רשאו (גוזימ אוה ונלש ליגרתב ומש) תינבתה ךמסמ םש תא םושר

 .םאדמא

 :האבה הלאשה

 :םינותנה ץבוק

 תרזעב רשאו (תומש אוה ליגרתב ומש) םינותנה בוק םש תא םושר

 .טאדעא

 :תפסונ הלאש העיפומ

 71 דירפמ ות

 .(ונלש אמגודב ?) םינותנה %בוקב וב תשמתשהש דירפמה ותה תא םושר

 חלוש התא רשאכ תועיפומה תולאשל תוהזה תולאש תוליחתמ הז בלשב

 .הספדהל ךמסמ

 6655090690:1..1)ו!שאר] .סמ דומעב הלחתה

 .הספדהב ליחתהל ךמסמה ךותמ דומע הזיאב

 .ונממ םיקלח קר סיפדהלו גזמל היהי ןתינ ,ךורא גוזימה ךמסמ םא

 םשרי: - רפסמ לכ תביתכ אלל שאמא קר שיקת םא רמולכ ,לדחמה תרירב

 .ךמסמב ןושארה דומעה רפסמ

 .14545159050.....[]ורחא] דומע רחאל םויס

 .ספדויש ןורחאה דומעה רפסמ

 .ךמסמה לש ןורחא דומע דע רמולכ ,9999 הניה לדחמה תרירב

 (מ/ה/י) ? טלפה גוס

 .ךמסמה תא סיפדהל םיכרד שולש שי  .מ וא ה ,י שיקהל שי

 רישי - * .א

 וירחאל דימו גוזמה ךילהת לחי תולאשה לכ לע בישתש רחאל

 .לחת הספדהה



.10 
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 הספדה - ה .ב

 .הספדה ךמסמ תריצי

 .דיימ עצובת אל הספדהה

 - תומויס יגוס) .ה תמויס םע ךמסמ רצונ גוטמה ךילהת ידכ ךות

 (18 קרפ האר

 .טילקת ןכות ךותמ עצובת תספדמל ךמסמה תספדה

 תכרעמ - מ .ג

 .(12 קרפ האר) תכרעמ ךמסמ תריצי

 ........ נוכל טלפה

 תא רומשל ןנוכ הסא לע לאשית ,טלפה גוסב ה היצפואב תרחב םא

 .גוזימה ךילהתב םירצונה םיכמסמה

 הרכה ןיא םלוא ,ךמסמה אצמנ וילעש ןנוכה רפסמ תא םושרל גוהנ

 .רחא ןנוכ יבג לע הספדה יכמסמ רוציל םג ךתורשפאב .תאז תושעל

 רומש וילעש ןנוכה כ"דב איהש לדחמה תרירב עיפות - אחא שיקת םא

 .(ונלש אמגודב גוזימ *ורקה ךמסמה) ךלש ליגרה ךמסמה

 :הלאש העיפומ חיש-ודה תרושב

 ? גלדל םינותנ תוצובק המכ לע

 ? שוריפ המ

 עברא ונלש אמגודב) םינותנ לש תומושר ונמשר םינותנה צבוקב

 .(דבלב תומושר

 .ויתוחוקל לכל יטרדנטס בתכמ +יפהל טילחמ רשא דרשמ אמגודל חק

 .םינעמנ 100 הליכמ הז בתכמ לש הצופתה תמישר

 .גוזימב הלחהו םינותנ בוקו תלנבת ךמסמ התנב דרשמה תינבתכ

 התיה תינבתכה הנהו ,םיבתכמ 50 רבכ וספדוהו לחה גוזימה ךילהת

 50-כ דוע ורתונ .איהשלכ הביסמ ךילהתה תא קיספהל תבייח

 .הטפדהל םיפסונ םיכמסמ

 םלוא ,גוזימה ךילהתב ךישמהל התצרו תינבתכה הרזח רתו* רחואמ

 .רבכ וספדוהש םיכמסמה תא בוש סיפדהל הנוצרב ןיא

 ךילהת קספוה וב םוקמהמ ,51 המושרמ לחה גוזימה תא ליחתהל הילע

 .גוזימה
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 50 :הנעת תינבתכה ? גלדל םינותנ תוצובק המכ לע :הלאשל

 םאדמא שיקנ ןכלו ןהשלכ תומושר לע גלדל םיצור ונא ןיא וז אמגודב .2

 .דבלב

 .שדח ךסמ עיפומ הז בלשב 3

 .תבתכ רשא בתכמה השעמל והז

 :תרתוכ העיפומ ךסמה שארב

 גוזמ דלש ךמסמ ךותל םינותנ לש 0001 'סמ םינותנ תצובק גוזימ:הספדהו גוזימ

 :עדימל תשמשמ וז הרוש

 .(ונלש אמגודב םינותנ) םינותנה צבוק םש והמ .א

 .(ונלש אמגודב גוטימ) דלשה ךמסמ סש והמ .ב

 .תעכ תגזוממה המושרה רפסמ .ג

 תשקהל השירד לכ ןיאו ךסמה לע ךיעע דגנל עצבתמ גוזיממה ךילהת יכ בל םיש

 וכותמ רשא םינותנה צבוק םויקב הצוענ ךכל הביסה .םישקמה חולמ םינותנ

 .תינבתה ךמסמב םיגזמתמו םיטנוולרה םינותנה םיחקלנ
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 גוזימל םיאנת

 תא אלו דבלב תומושרהמ קלח םינותנה צבוק ךותמ גזמל הצרת םהב םירקמ ונכתי

 ,ןלוכ

 ,גומל םיאנת עובקל רשפא.דבלב 2 רפסמ הקלחמ

 .ךילהתב הנפתתשת

 .ולש 'א קלחב ,תינבתה ךמסמב ומשרי גוזימל םיאנתה

 :אמגוד תרזעב תאז שיחמנ

 .א

 .ב

 .שדח ךמסמ חתפ

 לאנת |:םש

 70 :בחור

 ות ביצהל דפקה) אבה תינבתה ךמסמ תא םושר

 :('ב

 :'א קלח

 ?םש?

 יעיבר=?םוי?

 ?םוכט?

 %רמ-?שדוח?

 :'ב קלח

 ?םש? :רובע

 .העיגה ךתרוחס

 ידבועל םיכמסמ חולשל וננוצרב םינותנה בוקבש םידבועה לכ ךותמ לשמל

 דבלב תומיוסמ תומושרש ךכ

 קלחל 'א קלח ןיב 2 הרקב
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 .בורקה ?םוי? םויב התוא לבקל אבל ךתורשפאב שי

 .םילקש ?םוכס? םלשל ךילע

 .תפסונ הנמזה תכרענ ?שדוח? שדוחב

 ?ינא? :הדותב

 .([+] -ו ע10) ישארה טירפתל רוזחו ךמסמה תא רומש .ג

 האוושה ,גוזימל םיאנת םימושר םינתשמ ינשב .תינבתה ךמסמ לש 'א קלחל בל םיש

 .םירדגומ םיכרעל

 רמולכ | ,םינוירטירקל םינוע םהינותנ רשא תומושר וגזומ* ,גוסמ | עוציב תעב

 .ארמ אוה ?שדוח? -הו יעיבר אוה ?םויל הנתשמה ךרע רשא תומושר קר וגזומי

 .וגזומי אל ולא םינוירטירקל תונוע אל רשא תומושר

 .וגזומי אל דבלב דחא ןוירטירקל תונוע רשא תומושר םג

 .הלבגה לכ ןיא ?םוכס? -ו ?םש? םינתשמה ןכות יבגל

 .םיאנת לש הרקמב גוזימ עצבתמ דציכ הארנו םינותנה <בוק תא הנבנ הבה

 .שדח ךמסמ חתפ .א

 ןותנ :םש

 70 :בחור

 :(המושרל המושר ןיב חוור תרוש רוציל רוכז) תואבה תומושרה תא םושר .ב

 \רמ?100?יעיבר?לג

 לירפא?700?יע:יברללכימ

 ינוי?8007ינש?רמת
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 רמ?500?יעיבר?ליא

 %רמ?6007יעיבר?בד

 רמ?400?ישיש?ילוש

 .([+] -ו ע10) ישארה טירפתל רוזחו ךמסמה תא רומש .ג

 ?תינבתה ךמסמ ךותל הנגזומת ךתעד יפל תומושר וליא
 וכו 0 027 תרמוטר וקיא

 .שדוחו םוי :תולבגמ יתש ונעבק תינבתה ךמסמ לש 'א קלחב

 :גזומת ןהמ וזיא ןייצנו םינותנה <בוקב תומושרה תא ןחבנ

 יעיבר = ?םוי? - צרמ?100?יעיבר?לג 11

 ףרמ = ?שדוח?

 .גזומת איה ןכלו םישקובמה םינוירטירקה ינשל הנוע וז המושר

 יעיבר = ?םוי? - לירפא7700?יעיבר?לכימ

 לירפא = ?שדוחל?

 ןכלו ףרמ ונא שדוחה םלוא ?םוי? לש ןוירטירקל הנוע וז המושר

 לכ אלמתהל םיבייח גזומת המושרש ידכב ,רמולכ .גזומת אל המושרה

 .םיאנתה

 לנש = ?םוי? - ינוי?800?ינש?רמת

 ?)ן* = ?שדוחל?

 .גזומת אל המושרה ןכל ,םינוירטירקה לע הנעמ ללכ ןיא

 יעיבר = ?םוי? - צרמ?500?יעיבר?ליא

 \%רמ = ?שדוח?

 .גזומת המושרה ןכל םינוירטירקה ינש לע הנעמ שי
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 :עיבר = ?םוי? - רמ?600?יעיבר?בד .5

 \רמ = ?שדוח?

 .גזומת המושרה ןכל םינוירטירקה ינש לע הנעמ שי

 :שיש = ?םוי? - \רמ?400?ישיש?ילוש .6

 %רמ = ?שדוחל

 ,ךכב יד יא םלוא ,(?שדוח?) דבלב ינשה ןוירטירקה לע הנעמ שי

 .גזומת אל המושרה ןכלו םינוירטירקה לכ לע הנעמ תויהל בייח

 .דבלב תומושר 3 וגזומי םינותנה \בוקב תומייקה תומושר 6 ךותמש וניאר

 .דבלב תומושר שולש וגזומ ןכא םא קודבו גוזימה ךילהת תא עצב

 ונתורשפאב שי ,םיכרעל םינתשמ ןיב | (ןויווש ןמיס) האוושה ועאר  הכ דע

 .('דכו ,-מ ןטק ,-מ לודג ,ןויוויש) םיפסונ םיגול םיאנתב שמתשהל

 :שמתשהל לכונ יאנת ינמיס וליאב תנייצמה הלבט ןלהל

 הווש

 הווש אל

 לודג
 הווש וא לודג

 ןטק
 הווש וא ןטק
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 :םיללכ רפסמ יפל תמייקתמ האוושהה

 :םיירפסמ אל םינותנ ןיב האוושה

 .םינותנה <בוקב הבותכה הפשה וןוויכב היהי האוושהה ווויכ 1.

 האוושה ךרעת ,תירבעב בותכ היה* םינותנה <ףבוקב ךרעה םא רמולכ

 האוושהה ךרעת תילגנאב בתכי ךרעה םאו לאמשל ןימימ תויתואה ןיב

 .ןימיל לאמשמ

 .רתויב רצקה ףתושמה ךרואה לע תכרענ האוושהה

 אוה ינשה לש וכרואו םיוות העברא אוה םיכרעה דחא לש וכרוא םא

 .דבלב םינושארה םיוותה תשולש לע קר האוושהה עצבתת ,דבלב השולש

 .םינושארה םיוותה תשולש םיוושומש ןויכמ םכתא < םתא :אמגודל

 רתו* הכוראה הלמהו ןובשחב ךרואה חקלי ,ןויוטש איה האצותה םא

 .רתוי* הלודגל בשחת

 לומתא > תא :אמגודל

 :םיירפסמ םינותנ ןיב האוושה

1 

.2 

8 

.4 

 .ןימיל לאמשמ דימת תמי*יקתמ האושהה

 .ההז ךרואב םה םירפסמה ינש רשאכ קר האוושה תעצבתמ

 לודגה רפסמל בשחי* רתו* ךוראה רפסמה ,םינוש םירפסמה יכרוא םא

 .רתו*

 003 > 11 :אמגודל

 הדוקנ וא סונימ ,סולפ ינמיס םע םירפסמ ןיב האוושהל תועמשמ ןיא

 .תינורשע

 םינמיס תתל שי ,הלאכ םינמיס םיליכמה םירפסמ תוושהל םיצור םא

 .םיוושמה םירפסמה ינשב

 .(+111 > 123 אלו) +111 > +123 :אמגודל
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 נרויוצווכ

 .תונוש תויועטו תויעב ונכתי גוזימה ךילהת עוציב תעב

 הלבטה ינותנ לכ תא אלמתו ישארה טירפתה ךותמ גוזימה תיצפוא ךותל סנכת רשאכ

 תוניקתלו הלבטב תבתכש םינותנה תונוכנל תכרעמה לש הקידב עצבתת ,ןלהלש

 .םינותנהו דלשה יכמסמ

 דלש ךמסמ
 םינותנ ץבוק
 דירפמ ות
 0 - גולידל םינותנ תוצובק רפסמ
 כ (ל/כ) 7 הספדהל טלפ
 (קיר/םש) טלפ צבוק
 טלפ ףבוקב תוקבדמ/ םיכמסמ

 האיגשה ,חיש-ודה תרושב העדוה עיפות ,םיכמסמהמ דחאב איהשלכ האיגש האצמנ םא

 .1 דלש ךמסמב תועט :העדוה עיפות ,אמגודל .רפסמ םשרי* אלא ללמב טרופת אל

 :ןלהלש טוריפה יפל ,האיגש גוס גציימ רפסמ לכ

 .הרקב ות רסח .1

 .(2 הרקב ותב ליחתמ ךמסמה) ונניא 'א קלח .2

 3 .יקוח םחות ות וניא 'א קלחב ןושארה ותה .

 .בטיה.םוחת וניא 'א קלחב הנתשמ .4

 .חוור ליכמ הנתשמ .5פ

 .םינתשמ 127 -מ רתוי שיש וא ,םינתשמ ןיא 'א קלחב . 6

 שיקהל שי ,האיגש תעדוה חיש-ודה תרושב העיפומ גוסמ עוציבל ןויסינ תעב םא

 .תינש גוזימה תא עצבל תוסנלו האיגשה תא ןקתל יוגשה ךמסמה תא סנכהל ,[ב
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 םיכמסמ קוית - 20 קרפ

 .םיכמסמ רחא בקעמ לוהינ :[ן?רפכ:;ר נר-ררוכזכ

 :הכ שנ זר

 .קוית ינותנ ךסמ שי הכ דע תבתכש ךמסמ לכל

 .םיכמסמ רותיאב ךל רוזעל דעונ רשא ,תושר ךסמ והז

 םקלח וא םלוכ תא אלמל לכות רשא ,םינוש םינותנ םימייק ךסמה יבג לע

 .ךנוצרכ

 ןכותה יבגל םיקוח לכ ןיא הז ךסמב ,לימדרווב םירחא םיכסמל דוגינב

 .ןיטולחל שימג הז ךסמ .הדש לכב בותכתש

 אלל ,בשחמה י"ע יטמוטוא | ןפואב | םינזומ רשא | םינותנ ינש | םנשי

 :וניתטילש

 .ךמסמה תביתכ ךיראת :ךיראת .א

 .ךמסמה לש ןורחאה ןוכדעה ךיראת :ןורתא ןוכדע .ב

 אלו וילא השיג ךל ןיא רשא ,ךסמב דיחיה הדשה וני "ןורחא ןוכדע" הדש

 .ותונשל לכות

 סוית ךמסמל םיקוקז ונא הרטמ וזיאל

 םיוסמ ךמסמ אצמל ךנוצרבו תבתכש םיבר םיכמסמ ובו טקסיד ךתושרב שי

 .ומש תא רכוז ךניא םלוא ,ותוא ןקתלו תבתכש

 םא קודבלו ונכות לע טיבהלו ,ךמסמ לכל סנכהל תורשפאה ךתלוכיב היהת

 .תשפיחש ךמסמה והז ןכא

 רחא ךמסמל סנכהלו ךמסמהמ תאצל ךילע אהי ,תשפיחש ךמסמה אל והז םא

 .האלה ןכו
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 .בר ןמז תכשמנו תלברוסמ הניה וז שופיח ךרד

 לכות ?וז ךרדב שקובמה ךמסמה רותיאב ונל עיסמ קויתה ינותנ ךסמ

 ךמסמל סנכהל ילבמ ,תוארלו [5] שיקהל ךמסמ םש לע ןמסה תא ביצהל

 .ךמסמה אשונ והמ ,ומצע

 .רתו* ריהמ ןפואב םיכמסמ רתאל לכות הז ןפואב

 םיטנוולרה תודשה תא אלמל לכות .תודשה לכ תא אלמל הבוח ןיא יכ רוכז

 .דבלב

 :צנובצציכ ןפכוא

 .טילקת ןכותל סנכה .1

 .לןצרה ךמסמה לע ןמסה תא דמעה .2

 .(םאצמא אלל) תחא םעפ [5] שקה 3

 .קוית ינותנ ךסמ ךינפל עיפוה .4

 .םאצמא לע השקה י"ע עצבתי הדשל הדשמ רבעמ .5

 .הזד+םאדמא י"ע - םדוק הדשל הרזח

 .ךנוצרכ תודשהמ קלח אלמ

 :הז ךסממ תאצל תויורשפא יתש ןנשי .6

 .טילקת ןכותל רוזח*ו ךטמה תא רומשי - 0

 ונסנכהש םינותנה תא רומשל ילבמ טילקת | ןכותל רוזחה* - [-]

 .ךסמב

 .ךסמה תא רומשל ידכ ע10 שקה
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 :םוכיס

 - ונדמל הז קרפב

 .קוית ינותנ ךסמב שומישה

 - ךסמל הסינכ .1

 .לוצרה ךמסמה לע ןמסה תדמעה .א

 .[5] שקמ לע השקה .ב

 - ךסמב םינוכדע .2

 .םאדמא י"ע :הדשל הדשמ רבעמ .א

 .ה1ד+אדמא י"ע :םדוק הדשל הרזח .ב

 ."ןוכדע ךיראת" הדשל טרפ ךנוצרכ הדש לכ תונשל ןתינ .ג

 - ךסמה תביזע 3

 .ע10 :ךסמה תרימש ידכ ךות הביזע .א

 .[-] :הרימש אלל ךסמה תביזע .ב
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 הצצה - 21 קרפ

 :ןערשכזר עררוכזכ

 .ךמסמהמ תאצל אלב םיכמסמ לע תולועפ עוציבו טילקת ןכותל השיג

 :הככיצל ;ר

 ןכותב תמיוסמ הלועפ עצבל ,ךמסמ תביתכ לש ךלהמב ,םיכירצ נא םיתעל

 :לשמל ומכ ,טילקת

 ךמסמ תקתעה | -

 .(4.18 הסרגב) דומיע ינותנל הסינכ -

 לא ישארה טירפתה ךרד תרדוטמ הרוצב סנכהלו ךמסמהמ תאצל ךילע היה הכ דע

 .ךמסמל בוש רוזחלו היוצרה הלועפה תא עצבל ,טילקת ןכות

 .הצצהה תלועפב םירזענ ונא ןכלו תלברוסמו הכורא וז הטיש

 תולועפה תא עצבל ,טילקתה ןכות לא יצהל לכונ ךמסמב הדובעה ךךלהמב

 .ךמסמה לא רוזחלו תושורדה

 :צנובצוב2כ ןפשכוא

 .גוזימ םשב ךמסמל סנכה .1

 וננוצרבו םיוסמ ךמסמ קוחמל ונחכש יכ ,ונרכזנ ךמסמל ונסנכנש רחאל .2

 .תעכ תאז עצבל

 .טילקת ןכות לא הצצה עצבנ וז הרטמל

 .₪17+910 שקה 3

 :תצקמב תונוש תואסרגה יתשב תובוגתה .4

 4.5 הסרגב

 .ךסמה זכרמב ךמסמה ךותב ישארה טירפתה עיפומ

 תויצפוא עברא רוחבל לכות יכ בל םישו טירפתה ךותב ןמסה תא זזה



.7 

8 

- 237 - 

 טילקת ןכות :ששה ךותמ דבלב

 הכירע

 תוספדמ ףוליח

 .ינוציח תורישו

 אל .תספדמל רישי ןפואב תורושק ולא תויצפוא יתש :גוסמו הספדה

 .ךמסמה ךותב ונא דוע לכ ןהב שמתשהל ןתינ

 ,טםאדפא בוש שקה |:ןנוכ לש ןכות הלאשלו טילקת ןכות היצפואב רחב

 .(רחא ןנוכ לכ וא) ךלש ליעפה ןנוכה רפסמ תא בותכ וא

 4.18 הסרגב

 וא) .ךלש ליעפה ןנוכה 'סמ וא תםאדמת שקה :ןנוכ לש ןכות :הלאשל

 .(רחא ןנוכ רפסמ

 :םיטרפ ינשל בל םיש םלוא טילקת לש ןכות ךינפל עיפוה

 תרושל בל םיש) ךסמה לע עקרב אצמנ (גוזימ) וילא ונסנכנש ךמסמה .א

 .(לגרסה

 .תניוממ הניא המישרה םלוא ,טקסידבש םיכמסמה תמישר העיפומ .ב

 תניוממ המישרה יכ בל םיש ,טילקת ןכותל ליגר ןפואב סנכת רשאכ)

 .(ב-א יפל

 ר תומש :ךמסמה תא קוחמל וננוצרב

 .ןמסה תא וילע דמעהו ל"נה ךמסמה םש תא שפח .א

 .סמ שקה .ב

 .הקיחמה רושיאל אא שקה .ג

 .ליגרכ דובעל ךישמהלו ךמסמל רוזחל ןתינ תעכ

 .(תחא השקה הקיפסמ 4.18 הסרגב) [-] םיימעפ שקה

 .([+] -ו ש10) ךמסמהמ אצ
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 :תבוכיש

 - ונדמל הז קרפב

 רוזחל ןכמ רחאלו תונוש תולועפ וכותב עצבל ,טילקת ןכות ךותל ציצהל

 .ונלש ךמסמה לא

 .1.7+210 םישקמה י"ע תעצבתמ הצצה .1

 .(תחא םעפ 4.18 הסרגב) [-] לע םיימעפ השקה י"ע ךמסמל הרזח .2
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 (טאתל הא ה\15) םירטמרפ ךמסמ - 22 קרפ

 :ןכהפור ררוכזכ

 .לימדרווב לדחמה תורירב לש םירטמרפה לכ תא עבוקה ךמסמה תרכה

 :השכש כר

 תועיפומה תוארוה יטמוטוא ןפואב תועצבתמ לימדרווה תנכות תנעטנ רשאכ

 .ל"נה ךמסמב

 .לימדרווב םינוש םיבצמ יבגל תוארוה תועיפומ הז ךמסמב

 :לשמל

 .(אספ וא 1א5) ךמסמל הסינכ תעב ןמסה בצמ *

 .הספדהה תרוצ יבגל תונוש תוארוה *

 הסרגב ויה אל רשא ,ךמסמל םישדח םירטמרפ ופסונו םירטמרפ ונוש 4.5 הסרגב

 רטמרפה םייק הב רשא ,הסרגה ךשמהבש רבסהה תואלבטב העוצ ןכ לע .8

 .רבסומה

 :צנוצוכ ןפכוא

 .(ה1/1+18) ילגנא טירפתל רובע .1

 .(טילקת ןכות) כ1א₪610תצ תייצפואל סנכה .2

 .0 םושר (ןנוכ לש ןכות) כ1א66ד0א% 0 כתזעמ: :הלאשל

 .א גוסמ 1315 ךמסמל סנכה 3
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 :ל"נה ךמסמה ךינפל עיפומ 4.5 הסרגב .4

 ו

 אפס-0 0=תסשונ185 6 8=1א06ת6006 06

 1 --[ 611 עתטפ8סנסמ

 5 0,1--5 0טע805 52606 (%86106=0 500606)

 א 010%2 --3 61106% 'עסתס

 אפ תשע 001=סס ו 69801% ₪א602עת81 220000020 /2 יס

 1/0-םטקת8 2-1 2-6%א, 9%=3א, ..., 63%=21.

 ךמ6 50581 5126 0% %ב6 218% 1/0 םט?96ע85 09 1

 עד5א תת

 תתדטמ-11

 תתדטמ-2=: אהש65 08% 21858 8

 תחצטמ-66\45\:0=3א6 אה:

 כתזטמ-0=8:

 תזטמ-5: 281עמ-0=3:\ (סס06 212606%0עצ)

 כא1זטמ-6=: תחזטמ-2=: (0טעע6ת6 9061260%0עצ )

 תדטמ-7 =: 28ז/0=8-5 : \1650628\

 וי 2א0=108-9 :\110280ע \

 תדט- =:

 תתזטמ= 2628016 כהזטמ 8

 118-תתדטת= ן11סעפעע עתעטמ 8

10 | 

 וסא170ת= א=וסתססםפסמס , 0-00 , 0280=0ם108 , םסת 001סע

 ם=ם0ב + ₪02, 8 8602001685=1 

 40006 001028 7 (018ם% = 2180%)

 01 00105885 5 (818מ% = %ת106)

 טאפמת זאמ=3 0010085 5 (818ת% = 2106)
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 00102085 5 (218ת% = [11שג 1ת66ת810ע)

 1--12 508 ת 8

 1--12 089 ְמ 58

 60108 | סע | 406010008 | (0--1פ)

 5 1=טת66211ם6 2=ס11מ%

 6 1=8תט6

 50תטמא ע0אתפ5> 5

 00108 006658 סת 001סכק 8

 סע עסמס 00608 202 10200108 7108 4080%56ע

 50א1-0א 202 "תסמהת" 8

 5ע0אַע-תא 202 "5021610"

 1-3 עססושסתס 0166 (6628111%)

 ת-תטק 1=1א5 1ת1%181 86ע00826 6

 7 סע 018תא סע 16א160ת תפש6

9-9 

90 

1 

 ו8א1מטמ 1.6א160סמ 8

 בםסטתס 0+ 102120081 1

 אנתטס69 066960ת 406008516 6

02 

0-8 

 00₪508-תמק=4

 תג08-םתמהא<1

=1,1- 5901 

 5ע0א1-1,2=

 590א1-1,3=

 5ע0א7-1,1=

 5ע0א7-15=

 פע0א7-1,6=

 5ע0א1-17=

 520א1-81=

 פע0א1-ת2=

 5ע0א2-ת3=

 5ע0א7-81=

 590א1-ת5=

=50%'1-86 

 5ע0א1-ת7=

 יז דזאס

6 

 אספמ=ת

?1100 

1-10 

032-5001 

=5408 
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 אז אג1ז0א

 ךת6 862+8₪1% טה1וג65 +0ע 811 09 סג6 קהש1תהס1סת

 ק8ע8מ660ע85 8ע6 1ת <ת6 ק8הק1תּה61סמ 28%8 502600

 0% סג18 600טם0ת6 (220685 0921/27 60 806) .

 דוסת'ע ₪ םאססתצ

 ךאקסתצ=-סא פא, 0, כ=212ע60%, 6062096=3)

 םאק0סת=-סא תא, 0. א=(אסש)8-ס1%6, 7)016(=0-ס3:6 6

 קתתנאעזאט

 סי - 1 1,2,5 0טססט6 0% קענת< ?עתסשעפש (6062801%)

 ס0ש-פא108= 1--)9 2 כע3ט6א ?+ס0ע תס1תם6 211068 | (801%0?680)

 פד02-ק40=א 5600 ?0ע ס8060ע 1ת80ע%10ת ? (86281011%)

 אזסה-617צ=א הנשגב 008110צ קע1נת<6 ? (86+8111%)

 אטא-60 1 1--99 אס. 0% תע1תםס66 000108 (667801%)

 1-10 קענתססע 0ע1ש1ת ?02 "תסעפהת" עססטמסמ8

 3-09 קענתססע 0ע1ש1ם ?0ע "501616" עס 5

 קהגקטה-םגסא=צ קסעש1<טדתש 280%082ע65 אססבסת 0% 8062 ?

 5001 םה= 5ססס11םַש 00שש8ת6. 056 % ?ס0ע 7116 אפס

 עתתזאזמה

 קזא[מת= קע1תס62/1ת0022800, 6.8. ק50א80/2

 קתזא1-קסת1= 0,1,2 (818תא = 0, 28281161 סע 992181)

 םאטפ-תתדמ= ם1התא = 3806 3866 ?עסמ קענתסססע .0

 קתתזצ= 318ת%א < ק8ע1סַע +ע0₪ קע1נתפספ 0

 5700-ת1715= 318ת%א = 5600 2168 ?עסמ קע1תסספ .0

 סת -1א11= ם18תא = 0תהע 16תש6ת +עסש תענתססמ 0

 קתזאדת-0א=צ 0ת60%1תש 3686 518₪08] ?
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 :ל"נה ךמסמה ךינפל עיפומ 4.18 הסרגב

 יז

 000 0 = גתע "00851016"

 1<זםא ע0, ק0/אע 2-1םא ק0/27 | 01106661=3 08=4ם0ם

 57 6=אס8 = 806 יב

 10-001טממ18 161601660=11 12=ם05סםמ 6

 טז 11 --[ 3611 עטע8סנסת

 סקממס=5 1-5 0טפפססקטס 6

 טע10א=0 0--[ א116% טס1טע6

 אסמה 1081 = 16)8?26 ₪א600עמ81 2200660020 / סי

 1/0-םטטעמת=2 | 2--21: 6=2א, 359%, ..) 21638.

 ךת6 60581 58126 0% 6ת6 215% 1/0 םט??6ע8 0% סע6אננב |

 עדפא 5

 תאזטט-1=:

 כהזעמ-2=2 :

 כאַזְטמ-3=ם :\1

 כז8=08-4 :\2

 כתזטמ-3\:25=5

 2זטמ-4\:8=6

 תטמ-7 =:

 כחדשמ-0=8:

 תאזטמ-9=:

 תאזטמ=2 628016 תתעטמ 8

 1.18-כתַדעא-8=6: \4 ןבסתהתע 708 8

 א

 אסאדי08= 08 (218מ% = 46 אסת1 ססע)

| 

 00 --] (818ב% = 186%)

 ע0ת00א = 0-5 (818ת%א = ₪ת1%6)
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 טאפט ,ץאמ= 0-5 (818ת% = 21ט6)

 801פ= -5 (818ת% = 16ם 1ת60ת51%ע)

 00508-8 1--12 08 מ 8

 000503-תמק=3 1--12 508 ְמ 5

 0-8 00105 | סע | 156ע10ש06 | (0--15)

 5 1=נת6ַסַמ1ַ1ַת6 2=ס]נתא

8-1 6 

 סזיזאט

 טד 1-8 6980116 כססטמסתס6 ₪100

 אספש=1 ת-תמסק =א5 1ת1%181 8600826 6

 ק43-1אפ=0 ---|99 קהעהשעהקת 1ם60ת6 08106

 דד - = 0 9 פא. 216610מ8שע 6

 208חמע-12=\ גתע 360850ת8016 0ת8ע8660ע2

 א02-5001,1 1--80 - 4םסטמ6 02% 802120081 1

 אז א 108

 דסק -תזא=0 0 -- 9 תוגמססמ 0 58 (8618ו116)

 1/8-ת01א=6 0 -- 251 - םטשססע 0% 001טשתפ | (861801%)

 אמגפ-1=א ך א, 1168662 /ת00660 1 (1%\86%8)

 עחגפ-2=א | את, 0 108660/00006ע 82 | (8628019)

 םמגפ-3=א 1 תב, תג 0 168662/ע00068 03 | (66/8ט19)

 ק06-אטא=ת1 א ,31,12,13,ע1,ע2,23 ק8ַש6 אטמססמ1תש(0618010%)

 קחזאע-תקא=א קסגת6 ת1ע8%6 2886 )0. ? (606181011%)

 ט-7-1דאמ2=5 0--9 1/8-טס-16א6 50806 11ם68 (861801%)

 שמת -ת1י6=61 6, 8 6 סמ 8 13ת68/1מ0ם (6018:11%)

 1-03 10 11ת6 5ק8סנתש (86+8011%)

 1דאמפ 086 11ת698 קסע 2886 סע 001טעמ (811%?86)

 0-12 דת 281% 1ת6ג68 (00=תס ק8868) (6018010)

 טס קצ =ץ 81006% 1₪8%12+108010ת ? (8618ו111%)

 קסאד-1,1= קנע6 עתש118ת תסתס (8628111%)

 קסא1-81= ק1ע5%6 160ע6ש תסתס (8628111%)
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 1וססתצ ₪ תאססתצ

 ךאס0סתע=פא פא, 20, 21260%=2, ת=ת6ט6ע96)

 םאקטסתד-תא םא, 0. א=אפש 0066, 0=-016 1

 תתזאזזאט

 סי-1=155 1,0,5 סטסקטס 0% קעדמ6 ?עסשעהם (862801%)

 007-כתַזטת= 1--9 201068 ?0ע תעבת6 7ע1168 | (66/8016)

 5י05-ק0=א פססס +ס0ע קהקסע 1תפסעס10מ ? (80?+801%)

 ז108-01צ=א חנשמ 00811%ע עקענת< ? (862881%)

 אטא-600 1 1--99 אס. 02 קענמםס66 000108 (6618016%)

 1-0101א0 קעדתססע 0ע1₪1ת +0ע 0תש118ב קססטטטמ 8

 3-00 קענתססע 0ע181ת ?0ע 160060 עססטסמ5

 קהקמה-ם40א=צ קסעמ1%01תש 286%98265 סס1נסת 01 ק8ססע ?

 5001תה= 5ס0ס11תםַש 0סממהת6. 056 4 %02 7116 אהמס

 קהחזאזתה

 קתתזאזתת= קע1נתססע 8 16621800. 6.₪.: עעפקא80/פ

 0.5.קממסמה=א | קענםסשע תהפ 006-92666 206602 ? (06+8ו11%)

 קאזאד-ק0ת7= 0,1,2 (218ת%א = 0, 28281161 סע 962181)

 9402-תימ= 218ת% = 2806 3806 +עסמ תענתסספ .0

 קהודדצ= 818תא = ק8ע1סע ?עסש קענתסספ ,0

 5707-ם115= 318ת%א = 5600 210585 ?פסמ 9 0

 חת - = 318תא = 0תפע 10ת₪%ג ?עסמ תי1נתססע 0

 קתזאזת-סאא=צ 6ת66%1ת8 36807 516081 ?

 .רחא אשונב ןד םהמ דחא לכ רשא ,םידחא םיקרפמ יונב 0/12/15 ךמסמה

 :םינותנ רפסמ םיעיפומ הרוש לכב

 דוק תלמכ התוהזל עדו* לימדרווה רשא הלמה וז :התפמ תלמ .1

 .ורובע

 .תולודג תויתואב דימת המושר חתפמה תלמ



- 246 - 

 .ןולווש ןמיס .2

 וא תולודג תויתואב בתכהל לוכ: ךרעה .חתפמה תלמ תלבקמש ךרעה 8

 ו .תונטק

 .הרעהו חוור וא אא ןמיס ועיפו* ,הלא םינותנ תשולש םויסב .4

 הרעה תרוש לכש יאנתב תורוש רפסמ לנפ לע בתכהל הלוכ* הרעה

 .חוור תרושב ליחתת

 .ךמסטמבש חתפמה תולמ תועמשמ תטרופמ ןלהלש תואלבטב

 םייונישה תא עצבל דיפקהל בושח םלוא ,ךנוצרכ ךמסמבש םינותנה תא תונשל לכות

 .ז[א5 אלו א8ע בצמב ןמסה רשאכ

 םירטמרפה ךמסמ תרימשו ןוכדעה םא דימ ,רמולכ .םיידימ ויה* םי*יונישה בור

 ויה* אל  דבלב םירטמרפ נש .(ןמסה לדוג לשמל) הלועפל םייונישה |וסנכי

 ,בוש ותוא ןועטלו לימדרווהמ תאצל שי  הלועפל וסנכ* םהש ידכב | .םיידימ

 1/0-םסנעעמא םירטמרפה םה הלא .דבלב הניעטה תעב םיטלקנ הלא םינותנש ןויכמ

 .60ז]ץשת -ו
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 [רירוכוכריכהר

 .םייוהז תא שמתשמה לע לקהל ידכב םיאשונל קלוחמ ט//1:41/15 ךמסמ

 םיפיעסל םתוא קלחנו ךמסמב םתעפוה רדס יפל םינותנה תא גיצנ ןלהלש תואלבטב

 .ךמסמה יאשונל םאתהב

 (יללכ) 5%5841. :אשונ

 1- תא 0 8
 דמא פס/אז

2- 188 0/1 
 3- דאז

1- 
5- 

6- 

7- 

8- 0 ₪ 
 9- תטפסתשמפ

10- 01 
 11- טו ם/זפמס

 12- םקפ0א
 13-15-תספתתשמס

 0- סות

 םישקמ חול - 5
 .ליגר

 םישקמ חול - 1

 .בחרומ

18| 0-7 
 רפסמהש לככ 5

 ,רתוי הובג
 ףוצפצה ךשמ
 .רתו* ךורא

 וב םישמתשמש בשחמה גוס

 .םישקמה חול גוס

 םישקמ תוחול *גוס ינש םימייק

 .בחרומו ליגר

 .ףוצפצה ןמז
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 חתפמ תלמ רבסה םירתומ םיכרע |םייק
 (רטמרפ) 'רגב

 רו .ךסמה ינפ לע ןמסה תוריהמ 55 1.358
 וז - 0 תורשפא 8

 ו

 תוריהמה

 וכ

 לש תירוקמה
 .הנכותה

 עימשמ ןמסה רשא ,קילקה לילצ הבוג

 .ךסמה יבג לע ענ אוה רשאכ

 .י)וציח תוריש הדוקפ לכ '

 ,חיש-ודה תרושב ע*פות רשא הדוקפה |תכרעמל תרכומה

 ":נ)וצ*ח תור*ש" היצפואב רחבנ רשאכ .הלעפהה

 הדוקפ לכ םושיר אלל םא1מה שיקנו תאצל ידכ

 .איהש :נמז ןפואב

 הלעפהה תכרעמל

 :םושרל שי

 א

2-21 

 הדיח: לכ

 3% תנייצמ

 ד /0-םטטקממ | ךמסמ תנ *עטל הצקומה ןורכזה חטש לדוג
 .(ונממ קלח וא)
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 (םיננוכ) 15% כא1ע85 :אשונ

 חתפמ תלמ רבסה ם*ירתומ םיכרע| םייק
 (רטמרפ) 'רגב

 1 תויתוא :פל םיננוכה תא ההזמ בשחמה |*םיננוכה תומש| 8

 .(4: 8: 0:) םהש יפכ
 םירפסמ יפל םיננוכה תא ההזמ לימדרוו :"ע םיהוזמ

 .(0,1,2,3) | .הלעפהה תכרעמ
 ןנוכל רפסמ לכ ךיישל דעונ הז ףיעס

 .י'וצרה
 כח1דטמ-4=1: :םושר םא

 ן:בת ,1-ל ןנוכ ןכות הנשנ רשאכ יזא

 .2:  ןנוכל הנווכהש הנכותה

 כתזטמ-0=5 : \דימאז :םושר םא

 ן*ב* ,5-ל ןנוכ ןכות הנשנ רשאכ יזא

 הציחמב ,0:  ןנוכל הנווכהש לימדרווה

 .ךמאת היורקה

 תאזטמ הסינכה םע ליעפכ גצויש ,לדחמה ןנוכ 0-9 8

 .לימדרוול 5

 1-5 .הי*רפסה ןנוכ

 :"ע) הירפס *כמסמ םיארקנ רשאכ
 שפחי ,(1./41+ת3 וא ע1,2ע% תודוקפה
 ליעפה ןנוכב םיכמסמה תא לימדרווה
 .הירפסה ןנוכב וא

 תדט-9

 (היקת) הציחמ תיינב

 .מדדמת-ו מאד וארקי רשא תויקת יתש קסידה ךותב הנבנ אמגודה םשל

 :עוציבה ןפוא

 .(ע10) לימדרווהמ אצ 1

 .םאדמת-ב רשאו 6\ אפ ,לימדרווה תציחמל סנכה .2

 .םאזמת-ב רשאו | אזפ דאאד םושר :תוציחמה תינב .3

 .םא1מא-ב רשאו אזכ מדד שא םושר

 .לימדרווה תא ןעט .4
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 בא 415 ךמסמל סנכה .5

 תא לבקנ ,6 ןנוכ ןכות תא שקבנש םעפ לכב יכ טילחנ אמגודה םשל .6

 תא לבקנ ,7 ןנוכ ןכות תא שקבנש םעפ לכבו ונינבש 72%71 תציחמ ןכות

 ד תציחמ ןכות

 .אתמק בצמב היהי ןמסהש ךכל גאד ,כא1ַאמ-6= היצפואל ןמסה תא אבה

 .6:\ ל ופ\ 1887 םושר

 .6:\ לו \1 1188 םושרו כא1/5-7= היצפואל ןמסה תא אבה

 .([+]-ו ₪10) ךמסמה תא רומש .7

 (ךסמה הנבמ) 50א5מ5א :אשונ

 רבסה םירתומ םיכרע| םייק

 'רגב

 .בשחמל רבוחמה (ךסמה) גצה גוס ךסמ - א| 8
 אסא תתסאמ

 חתפמ תלמ

 (רטמרפ)

 אסאזצסה

0008 0 

 84.5 הסרגב
 :תש תומייק
 תויצפוא
 :תופסונ
 ךסמ - ₪

| 

 ךסמ - א

 תמסטז,תספ 5

 םושרנ אל םא
 ,אוהש ןותנ לכ
 ריאשנ רמולכ
 ,קיר ךרעה תא
 בשחמה םיאתי
 גצל ומצע תא
 ןקתומה
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 חתפמ תלמ

 (רטמרפ)

0 

 עת

 טאפט זאט

 ן:ןטמו]

 רבסה םירתומ םיכרע

 ךרע וא 7

 קיר

 עיבמ קיר ךרע
 רוחש עקר
 תועמשמ האר)

 רפסמ לכ

 (וז הלבט ףוסב

 .ךסמה לש עקרה עבצ
 רשא םיבשחמל תיטנוולר וז היצפוא)

 ₪ וא 0 גוסמ יפרג סיטרכ םהב ןקתומ

 .(דבלב

 .ללמה עבצ
 רשא םיבשחמל תיטנוולר וז היצפוא)
 ₪ וא 0 גוסמ יפרג סיטרכ םהב ןקתומ
 .(הבלב

 ךרע וא 1

 קיר
 עיבמ קיר ךרע
 ןבל עבצב ללמ
 תועמשמ האר)

 רפסמ לכ
 (וז הלבט ףוסב

 .'תחת וק םע םישגדומ םיוות עבצ ךרע וא 5

 רשא םיבשחמל תיטנוולר וז היצפוא) קיר

 ₪ וא 0 גוסמ יפרג סיטרכ םהב ןקתומ עיבמ קיר ךרע

 .(דבלב לוחכ עבצ
 תועמשמ האר)

 רפסמ לכ
 (וז הלבט ףוסב

 ךרע וא 5 םיבועמ םיוות עבצ

 רשא םיבשחמל תיטנוולר וז היצפוא) קיר

 ₪ וא 6 גוסמ יפרג סיטרכ םהב ןקתומ עיבמ קיר ךרע

 .(דבלב רהוז עבצ
 תועמשמ האר)

 רפסמ לכ
 (וז הלבט ףוסב

 .1א5 בצמב ןמסה הבוג
 .ןמסבש םיווקה רפסמ

 ו-5
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 םירתומ םיכרע| םייק
 'רגב חתפמ תלמ

 (רטמרפ)

 .ןמסבש םיווקה רפסמ 5.5 סטתפמה -תמס .תסס בצמב ןמסה הבוג 1-12 1.8

 0-15 :םיעבצל| 8
 :תחת וק -1| 5

 בוהבה -2
 הרוש תשגדה -8

 הרוש תעיבצ

 קא -םת א דומעב הנורחא הרוש ןומיס ןפוא
 .(הרוצ וא עבצ)

1 
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 םיעבצ תלבט

 .םיינועבצ םיכסמב קר יטנוולר םיעבצה אשונ

 השירממ
 הפשט
| 

 הבור
 יפה אבה
 וורו
 ור רב
 ו ב
 ו
 ור
 ומר
 הא מ רו
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 (תספדמב תויתוא יגוס) 56א₪א ע0%165 :אשונ

 .דבלב 4.5 הסרגל יטנוולר הז אשונ

 רבסה םירתומ םיכרע| םייק

 'רגב

 .(1א) תילגנאב 1 'סמ תוא גוס | תספדמב יולת | 5
 .(2א) תילגנאב 2

 .(3א) תילגנאב 3
 .(1א) תילגנאב 8
 .(5א) תילגנאב 5
 .(6א) תילגנאב 6
 .(ךא) תילגנאב [
 .(1ע) תירבעב 1
 .(2ע) תירבעב 2
 .(3ע) תירבעב 3
 .(4ע) תירבעב 8
 .(5ע) תירבעב 5
 .(6ע) תירבעב 6
 .(ע) תירבעב 7

 (הכירע) ₪0111א6 :אשונ

 חתפמ תלמ רבסה םי:רתומ םיכרע| םייק
 (רטמרפ) 'רגב

 אד .שדח ךמסמ לש לבוקמה יטרדנטסה בחורה 1-56 1.8
 תגצומ רשאכ הז רפסמ תונשל רשפא 5

 ."רוט בחור" הלאשה

 וא םייק ךמסמל הסינכ תעב ןמסה בצמ תו: 8
 .שדח ( אפ ,תחס) 4

 קגא-זאפ .הקספ תסינכ 90 4.8
 ורדחויש םיחישקה םיחוורה רפסמ
 .הקספ תסינכ תעב הרוש תליחתב

 חתפמ תלמ

 (רטמרפ)

 ל-1
0-2 
3 
0-1 
 ל-5
0-6 
0-7 
0-1 
 ל-2
3 
0-4 
5 
0-6 
0-7 
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 חתפמ תלמ
 ם*רתומ םיכרע| םייק (רטמרפ )

 'רגב

 2101-5128 | םיחנומ ןולימל הצקויש ילמיסכמ לדוג 9 4.8

 םיחנומהו םילמה לכ לע ,(ןוקיסקל) |(םיוות רפסמ)

 .ובש 5.5

 הםתמט-1פ .(ןוקיסקל) םיחנומה ןולימב ההזמ ות 8

 100% ןורכזל ןעטי* רשא,ןוקיסקלה תעיבק לאשת - ?

 : .ךמסמל הסינכ תעב םשל הלאש

 .ןוקיסקלה

 לכ לאשת אל
 אל .הלאש
 היהת
 תוסח*יתה
 .ןוקיסקלל

 - ןוקיסקל םש
 ןוקיסקלה
 ןעטיי*

 תיטמוטוא
 תעב ןורכיזל
 הסינכה
 .ךמסמל

 א שד םיחנומ ןולימל הצקויש ילמיסכמ לדוג

 .(ןוקיסקל)

 1-0 .תיקפוא הלילגב הזוזתה תומכ

 :\ 2 .בוקנ ןמז ידמ תיטמוטוא הרימש

 בצו*י םא,רמולכ ,תוקדב ןיוצמ ןמזה

 הרימש עצבתת יזא ,5 ךרעה הז הדשב

 .תוקד 5 ידמ

 - קיר ךרע
 עצבתת אל
 הרימש
 תיטמוטוא
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 (דומיע ינותנ) 241א110'8א :אשונ

 .תואסרגה יתשֶב ןיטולחל הנוש הז ףיעס

 < 1 -כ :רשעררב

 :האבה העדוהה העיפומ

 ךמס 8628016 טה1₪ט658 ?ס0ע 811 ס0+ 0ג6 קאק1ת8סנסת

 קהתהמ6ס6עפ 8ע6 1ת סב6 ק8ש1ת8ס%1סת 28%8 ססע60מ

 09% סת1פ 600ט₪6ת% (22ע689 0521/27 00 806) .

 .ךמסמה ףוגב תויצפואה לש אלמ רואית ןתינ אל 4.18 הסרגל דוגינב

 .דומיע ינותנ ךמסמ שי ,לימדרווב רחא ךמסמ לכל ומכ ,ט/123%15 ךמסמל

 רובע יטרדנטס לדומ ווה* הז ךמסמ לש דומיעה ינותנ ךסמב םימושר רשא םינותנה

 .חתפנ רשא שדח ךמסמ לכ

 ךמסמה לש דומיעה ינותנ ךסמל סנכהל שי  ל"נה םינותנה תא תוארל ידכ

.)013107( 
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 7% :ושרב

 חתפמ תלמ םירתומ םיכרע
 (רטמרפ)

 ו-1 .(ש* םא) תורתוכ םוקימ |תורתוכ ןיא -א

 מגפ-2 ,ףדה שארב גז

 המגפ-3 :מ*נפה דצב

 ,ףדה שארב -0

 :נגוציחה דצב

 ,ףדה שארב -א]

 ןזואמ

 תיתחתב -א1

 דצב ,ףדה

 :מינפה

 תיתחתב -0

 דצב ,ףדה

 :נוציחה

 תיתחתב -1

 ןזואמ ,ףדה

 קג05-אטא .םיפד רופסמ רופסמ ןיא -א

23 1 - 
 .ףדה שארב
3 - 

 .ףדה תיתחתב

 .ןושאר ףד רפסמ סי*פדהל םאה

 ןכ -צ

 מ
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 תתפמ תלמ רבסה םירתומ םיכרע
 (רטמרפ )

 ו-5 םי'צניא *אצחב ףד הבוג הירמ

 טי עצ תורוש ןוזיא אל - א

 ןכ - צ

 עא -1 (1א) תילגנאב 1 'סמ תוא גוס | תספדמב יולת
 ץסא-1 (1ע) תירבעב 1 'סמ תוא גוס

 (אוציו אובי) 1אועסהד 6 םאע07₪7 :אשונ

 .הנוש הרוצב םינותנה צבוק תא תכרוע הנכות לכ ישיאה בשחמב

 תולגוסמ תונכותה בור .הנכותל הנכותמ םינותנ ריבעהל תורשפא תמייק

 הווהמו כ05 יצבק לש דוק אוהש 850611 דוק לש הנבמל ןהיצבק תא בסהל

 .תוינכת ןיב םיצבק רבעמל טרדנטס

 07 תארקנ וז הלועפ

 ףבוק הנבמל 8560611 הנבמב <ףבוק םגרתל ,הכופהה הלועפה תא םג עצבל ןתינ

 .(1/זק0א17) הנכותה לש םינותנה

 חתפמ תלמ רבסה םירתומ םיכרע| םייק
 (רטמרפ) 'רגב

 דקמסד אבו:י: רשא בוקב םיוותה ןוויכ |כא,כס תא ,0 4.8
 .לימדרוול 5

= 

 ת-תתשטתפמ

 א=אמא - 8 תנע |

 0-02 - 7 דע

/ 

5. 
 אצו:* רשא ףבוקב םיוותה ןוויכ

 .לימדרווהמ

 יי

 ת=תסש תפס
 א-אמש - 8 םנצ
 0-02 - 7 םזע
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 (הספדה) עא[א11א6 :אשונ

 חתפמ תלמ רבסה םירתומ םיכרע| םייק
 ש - 2 (רטמרפ)

 0-5 תכרעמ ,הספדה ,רישי :הספדהה גוס (רישי) 1 | 8

 (הספדה) 5 | 5
 1 (תכרעמ) 5

5.8 
5 

 סטד-תתזעמ םא ,הספדהה ךמסמ בתכ:* וב ןנוכה 1-9
 .ה - גוסמ הספדה הרחבנ
 ורמשי ,הז הדשב ךרע לכ םשרנ אל םא
 .ליעפה ןנוכה לע םיכמסמה

 ( ןכ] ה וכ 9

 ו ההובג הספדה תוכיא (אל) א

 (ןכ) צ .

 סס

 \ת = = =

 \%ת = ==

 סס

 ב = ₪

1.5 

 1-0 זא תילגנאב םיכמסמב הספדהה שאר םוקימ 0-28 |18

5 

 ת-01זא תירבעב םיכמסמב הספדהה שאר םוקימ 0-28 18

5 

 קגקמת-2ם40א | תינרוחא תספדמב ריינ תעונת תורשפא (אל) א | 8

 (וכ) צ | 5

 0 5000186 | תדוקפ חח 38

5.5 
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 (תספדמ תודוקפ) עא1א75ה :אשונ

 חתפמ תלמ רבסה םירתומ םיכרע
 (רטמרפ)

 גוסו בשחמל תרבוחמה תספדמה גוס | תספדמה יצבק
 .(ירוט וא *ליבקמ) רוביחה םיעיפומה
 טקסידה לע

 םי יק

 'רגב

 (אל) א | 8

 (וכ) צ

 קתזאי-קסתצ הזיאל ,דחא ק087%-מ רתוי שי רשאכ +2
 .תספדמה תרבוחמ םהמ

 \ת = דש

 סס

 \ת =

 ססס

= 

 \ת = =

 סס

 \ת = כיב

 סס

 סס רב

 \ת = \%ת = יב דש =

 סס ספ

 ות
 סס
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 <"  ןולימ/ןוקיסקל - 23 קרפ

 - קרפה קררוטזכ

 < שמ .םיישומיש םייוטיבו םילמ רובע ןולימ תנכה

 :דצנו

 :אבה ןולימה תנכה .1

 היסומלרדנא 1א\

 .ןוטלשה יח* ,ךלמה יחי 2א\

 :ןולימב שומיש ידכ ךות ,אבה טסקטה תביתכ .2

 .המלש היסומלרדנא הנידמב הללוחתה ,ןוטלשל ךלמה הלעשכ

 היהי ןתינ יכ רבס הינש הבשחמב םלוא ,דרומ לכ גרוהל איצוהל ךלמה בשח הליחת

 .הנידמב תררושה הארונה היסומלרדנאב טולשל

 .ותדובעב ךלמה לחה דימ

 .ןוטלשה יח: ,ךלמה יחי תבותכה תססונתמ םהילע םיזורכ איצוה אוה

 םהב בוחר תורצע םייקו ,תמייקה היסומלרדנאה תא שרשל ותעדב ןתיא היה ךלמה

 .ןוטלשה יחי ,ךלמה יח: ?ורכה ססונתה
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 :הכשכטש קר

 םילמו םמצע לע םירזוחה םיטפשמ ,תוכורא םילמ ליכמה ןולימ ןיכהל | ןתינ
 תא שיקהל םוקמבו הז ןולימב שמתשהל רשפא ךמסמ תביתכ ןמזב .תויאל תושקה
 .ךמסמה ףוגב בלושת הלמהו דבלב םיוות ינש שיקהל לכות ,הלוכ הלמה
 .ןוקיסקל וא םיחנומ ןולימ והז

 .וחנבמ ןורקיע תא ןיבהל שי ןולימה תיינבב לחנ םרטב

 ס-ל וגוס תא  הנשנ 4.18 הסרגב) | ליגר לימדרוו ךמסמ וניה | ןולימ
 .((הירפס)

 :םינותנ 3 ויהי ךמסמב הרוש לכב

 .דחוימ ות .א

 .םיהזמ םיוות ינש .ב

 .ונל יוצרה טפשמ/חנומה .ג

 ות .םיחנומ ןולימב רבודמש תוהזל לימדרוול םרוג רשא ות והז - דחוימ ות

 .הלש הנושארה הדומעב ,הרוש לכ תליחתב תויהל בייח הז

 .עובק וניה הז ות

 :4.18 הסרג יבגל :הרעה

 טחון ב15 ךמסמ תא ונרכה - 22 קרפב

 ןותנ עיפומ ,םכזזאש ףיעס תחת יכ בל םישו ךמסמל בוש סנכה

 .גםאטשע-1כ - יורקה

 .(\ - ןמיסה כ"דב) םיוסמ ות עיפומ ןויוושה דצל

 .דחוימה ותה והז

 תינב  תעב דחוימ ות רותב וב שמתשתש ןויכמ ,ותוא רוכז

 .םינולימ

 .( יז +788) ירבע טירפתל רוזחו ךמסמהמ אצ
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 ן :4.5 הסרג יבגל

 | (םינמיס ,םירפסמ ,תויתוא) הצרתש ות לכ רוחבל ךתורשפאב

 ןולימה לכ יבגל דיחא היה* תרחב רשא ותה יכ ,רוכז םלוא

 .ולוכ

 .דחוימ ותכ \ ותב ונרחב ךינפלש אמגודב

 .םיהזמ םיוות ינש ויה* חנומ לכל- םיהֶזמ םיוות 2

 לכ ךמסמב עיפו* הלאה םיוותה ינש תא שיקת רשאכ ,ןולימב שומישה תעב

 .םדי לע ההוזמה ללמה

 םירפסמ וא | ,תויתוא |,םינמיס בוליש לכ | ליכהל םילוכ: םיהזמ םיוות

 .רחבתש

 .החלצהב םכל היהיש1א\ :אמגוד

 \ :דחוימה ותה

 1א :םיהזמה םיוותה

 .החלצהב םכל היהיש :ללמה

 .םיוסמ ןוליממ קלח הווהמ וז הרוש

 "התלצהב םכל היהיש" טפשמה תא חולשל הצרנו ךמסמ בותכנ רשאכ

 ללמה לכו ,1א םיהזמה םיוותה תא שיקהל לכונ ,ןולימה ךותמ

 .ךסמה ג"ע תיטמוטוא הלעו* ("החלצהב םכל היהיש") ההוזמה

 שומישה תא דרפנב ריבסנ ןכלו תצקמב הנוש תואסרגה יתשב עוציבה ןפוא :הרעה

 .ןולימב
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 4.5 :רטשנרב

 :עוציבה ןפוא

 :ןוללמה תנכה

 .שדח ךמסמ חתפ 1.

 קיסקל :םש

 70 :בחור

 :םינותנ השולש ויה* הנבנש ךמסמב הרוש לכב רוכזכ

 .דחוימ ות .א

 .םיהזמ םיוות ינש .ב

 .*וצרה טפשמה/חנומה .ג

 יכ רוכז םלוא ,\ ונה דחוימה ותה ונלש אמגודב

 .הצרתש ות לכב רוחבל

 :םיאבה םיללכה לע הדפקה ךות ,םיאבה םיחנומה תא םושר

 .השדח הרושב ליחתי חנומ לכ .א

 לכות השעמל

 תינמיה הדומעב) הרושה תליחתב םשרי* (\) דחוימה ותה .ב

 .(הרושבש רתויב

 .חוור ןיא םיהזמה םיוותל דחוימה ותה ןיב .ג

 .חוור רתומ חנומה ןיבל םיהזמה םיוותה ןיב .ד

 .םיהזמ םיוות םתוא םיחנומ ינשל תתל ןיא .ה

 :םיאבה םיחנומה תא םושר

3 

 .היסומלרדנא 1א\

 .ןוטלשה יחי ,ךלמה יחי 2א\

 .ןוללמה תנכה המייתסה הזב

 .([+] -ו ע10) ישארה טירפתל אצו ךמסמה תא רומש



 :ןולימב שומישה

 .קרפה תליחתב עיפומה טסקטה תא סיפדהל :דע*י

 :עוציב ןפוא

 ונרכה רשא טח/[2428115 ךמסמל רוזחנ ,ןולימב שמתשהל דמלנ םרטב 1

 .22 קרפב

 .17+788 - תילגנא ךסמל רובע .א

 .(1-ל ןנוכ הנש) כ1א860אצ - טילקת ןכותל סנכה .ב

 .טח/[ 415 ךמסמל סנכה .ג

 .3אז60% ארקנה ןותנ עיפומ 3171א6 ףיעסב .ד

 .בותכנש םיכמסמל ןולימ ןעטי* הב ךרדה לע טלוש וז ףיעס

 :םיכרע השולשמ דחא לבקל לוכי 100%

 סנכנש םעפ לכבש ךכל םורגי רבדה :(?) הלאש ןמיס (1

 הלאש חיש-ודה תרושב עיפות שדח וא םייק ךמסמל

 :ןוקיסקל

 ןולימה םש והמ םעפ לכב לאשנ יטמוטוא ןפואב ,רמולכ

 יות .ןועטל וננוצרב רשא

 .ןעטי .רשא ,(ןולימ) ךמסמ לש םש םושרל ןתינ :ךמסמ םש (2

 וא םי ךמסמל סנכנ רשאכ יטמוטוא ןפואב םעפ לכב

 .שדח

 סע .רבד בותכ אל (158א100%=) ןויוושה ירחא :קיר ךרע (

 גונב הלאש לכ לאשת אל ,שדח וא םי ךמסמל הסינכ

 .ןולימל

 .([+] -ו 411+29) :ךמסמה תא בוזע .ה

 .17+788 :ירבע ךסמל רוזח .ו

 .(3 וא 2) ךלש ליעפה ןנוכל הרזחב ןנוכה רפסמ הנש .ז
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 .שדח ךמסמ חתפ

 ךלמ :סש

 70 :בחור

 הסינכה תעב קרו ךא ןולימה תא ןועטל ךל תרשפאמ לימדרוו

 רובע ןורכיזב דחוימ םוקמ תוצקהל ךרוצ שיש ןויכמ ,ךמסמל

 תורטמ תבוטל הז חטש רבעומ ,דימ ולצנמ התא ןיא םא .ןולימה

 \לאית ךמסמב הדובעה ךלהמב ןולימ ןועטל הצרת םא .תורחא

 לכותש ידכב שדחמ בוש סנכהלו (ןבומכ הרימש םע) ךמסמהמ תאצל

 .תאז תושעל

 ןולימה םש תא םושר :ןוקיסקל חיש-ודה תרושב הלאשל

 .תאדמא י"ע רשאו (ונלש אמגודב - קיסקל)

 :הרעה

 סנכה ךמסמל הסינכה תעב העיפומ אל | :ןוקיסקל הלאשה םא

 הלאש ןמיס םושרו ןלהלש 1 ףיעסב טרופמכ ט/[!248815 ךמסמל

 .15א1608% הלמה דיל (?)

 .(ךכל דחוימ ןמיס םיאור אל ךסמה לע) ןעטנ ןולימה

 .ןולימב שומיש ידכ ךות ךמסמה תא בותכל ןתינ תעכ

 :ךמסמה תליחת תא בותכ

 הנידמב הללוחתה ,ןוטלשל ךלמה הלעשכ

 תויתואה ,רוכזכ .היסומלרדנא הלמה בתכהל הרומא הז בלשב

 .1א ןה ןולימב היסומלרדנא הלמה תא תוהזמה

 :אבה ןפואב הלמה תא ןעט

 .[א5 בצמב תויהל ךילע .א

 אלא ,8 הרפסה לעמ תאצמנ רשא תיבכוכה אל) * לע שקה .ב

 אצמנ ליגר םישקמ חולב .םישקמה חולבש תרחאה תיבכוכה

 תולב ,ןימ: דצב 511ע]7 -ו [1] עאע םישקמה ןיב שקמה
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 6 שקמ לעמ ,ןוילעה ינמיח קלחב שקמה אצמנ בחרומ םישקמ

 .([9] טפ

 ןניא ולא תויתוא ךסמה לע .1א תוהזמה תויתואה תא םושר .ג

 .המוקמל הסנכוה היוצרה הלמה םלוא ,תועיפומ

 :טסקטה תא םושרל ךשמה

 .המלש

 היהי ןתינ יכ רבס הינש הבשהמב םלוא ,דרומ לכ גרוהל איצוהל ךלמה בשח הליחת

 ב טולשל

 .היטומלרדנא הלמה תא ןולימהמ ףולשל לכונ בוש הז בלשב 7.

 .1א5פ בצמב הייה .א

 .* שקה .ב

 .(רבד ןיידע שחרתמ אל)

 .1א תוהזמה תויתואה תא םושר .ג

 .ןולימב שומיש ךות טסקטה תא בותכל ךשמה הז ןפואב

 ?ח: ,ךלמה יחי טפשמה םיימעפ עיפומ טסקטה ףוס תארקל

 .ןוטלשה

 .2א ןה ולש תוהזמה תויתואה

 .ןפוא ותואב ןתוא םג ףולש

 ףולשל ךילע  רשא | םילמה תושגדומ ןלהלש | אמגודב :הרעה

 .ןוללמהמ

 .עטקה תסטפדה תא ךילע לקהל הדעונ השגדהה

 ו
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 :טסקטה

 .הנידמב תררושה הארונה היסטומלרדנאב טולשל

 .ותדובעב ךלמה לחה דימ

 .ןוטלשה יחי ,ךלמה יחי תבותכה תססונתמ םהילע םיזורכ איצוה אוה

 םייקו ,תמייקה היסומלרדנאה תא שרשל ותעדב ןתיא היה ךלמה

 .ןוטלשה יחי ,ךלמה יח* ז?ורכה ססונתה

 :תורעה

 .ט/קסידב יוצמ אוה .תינב רשא הירפס ךמסמ אוה ןולימ .1

 .טקסידה לעש םיכמסמה לכ תא שמשל לוכי ןולימה

 םהב בוחר תורצע

 ךל םייוצרה םיחנומהו םילמה לכ תא  ליכמה ןולימ תונבל לכות ןכל

 .ךמסמו ךמסמ לכל תויטנוולרה םילמב םעפ לכב שמתשהלו

 .טקסיד לכ לע םינולימ רפסמ תונבל ןתינ .2

 .תחא הנועבו תעב דבלב דחא ןולימ ןועטל ןתינ ךמסמ לכב 3
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 - 4.18 ;רטשכרב

 :עוציבה ןפוא

 :ןולימה תנכה

1 

.2 

 .שדח ךמסמ חתפ

 קיטקל :םש

 70 :בחור

 :םינותנ 3 ויה* הנבנש ךמסמב הרוש לכב רוכזכ

 .דחוימ ות .א

 .םיהזמ םיוות ינש .ב

 .לוצרה טפשמה/חנומה .ג

 ותה והמ קודבל דפקה םלוא ,\ - ועה דחוימה ותה ונלש אמגודב

 .ךלצאש לימדרווב דחוימה

 :םיאבה םיללכה לע הדפקה ךות ,םיאבה םיחנומה תא םושר

 .השדח הרושב ליחת* חנומ לכ .א

 תינמיה הדומעב) הרושה תליחתב םשר* )\(  דחוימה ותה .ב

 .(הרושבש רתויב

 .חוור ןיא םיהזמה םיוותל דחוימה ותה ןיב .ג

 .חוור רתומ חנומה ןיבל םיהזמה םיוותה ןיב .ד

 .םיהזמ םיוות םתוא םיחנומ ינשל תתל ןיא .ה

 :םיאבה םיחנומה תא םושר

 .היסומלרדנא 1א\

 .ןוטלשה יחי ,ךלמה יחי 2א\
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 .ןולימה תנכה המייתסה הזב 3

 .([+] -ו ע10) ישארה טירפתל אצו ךמסמה תא רומש

 .(ס גוס) הירפס ךמסמ וניה ןולימ .4

 .(ר גוסמ) ליגר ךמסמ וניה ונינבש ןולימה

 .ןולימכ ולצנל לכונש ידכב ס גוסל ותונשל שי

 .טילקת ןכותל סנכה .א

 .קיסקל ךמסמה לע ןמסה תא דמעה .ב

 .(18 קרפ האר) .ס ל גוסה תא הנש .ג |

 :ןולימב שומישה

 .קרפה תליחתב עיפומה טסקטה תא סיפדהל :דעי

 :עוציב ןפוא

 .שדח ךמסמ חתפ .1

 ךלמ :םש

 70 :בחור

 ידכ | ןורכיזל ןולימה תא ןועטל שי הביתכה תליחת ינפל .2

 .םי*וצרה םיחנומה תא ףולשל לכות לימדרווש

 .417+28 שקה

 אמגודב - קיסקל) ןולימה םש תא םושר :ןולימ :הלאשל

 .תאדמת י"ע רשאו (ונלש

 :הרעה

 ,11+ע8 שיקמ התא רשאכ העיפומ אל :ןולימ :הלאשה םא

 .ךכל הביסה תא ךשמהבש תורעהב האר
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 .(ךכל דחוימ ןמיס םיאור אל ךסמה לע) ןעטנ ןולימה .3

 .ןולימב שומיש ידכ ךות ךמסמה תא בותכל ןתינ תעכ

 .ךמסמב תובר םימעפ העיפומ היסומלרדנא הלמה יכ בל םיש

 .ונמצעב התוא םושרנש םוקמב ןולימהמ םעפ לכב ןעטת וז הלמ

 .ןוטלשה יח* ,ךלמה יחי טפשמה תא ןולימהמ ןעטנ ןכ ומכ

 :ךמסטמה תליחת תא בותכ

 הנידמב הללוחתה ,ןוטלשל ךלמה הלעשכ

 תויתואה ,רוכזכ .היסומלרדנא הלמה בתכהל הרומא הז בלשב

 .1א ןה היסומלרדנא הלמה תא ןולימב תוהזמה

 :אבה ןפואב הלמה תא ןעט .4

 .הז בצמב אצמנ ךניא םא ,1א5 בצמל רובע .א

 ₪506 שקה .ב

 .(רבד ןיידע שחרתמ אל)

 תועיפומ אל ךסמה לע .1א תוהזמה תויתואה תא םושר .ג

 .המוקמל הסנכוה ה*וצרה הלמה םלוא ,ולא תויתוא

 :טסקטה תא םושרל ךשמה .5

 .המלש

 היהי ןתינ יכ רבס הינש הבשחמב םלוא ,דרומ לכ גרוהל איצוהל ךלמה בשח הליחת

 ב טולשל

 .היסומלרדנא הלמה תא ןולימהמ ףולשל לכונ בוש הז בלשב .6

 ְּ .1א5 בצמב הייה .א

 8506 שקה .ב

 .(רבד ןיידע שחרתמ אל)
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 .1א תוהזמה תויתואה תא םושר .ג

 .ןולימב שומיש ךות טסקטה תא בותכל ךשמה הז ןפואב .7

 .ןוטלשה יחי ,ךלמה יחי :טפשמה םיימעפ עיפומ םויס תארקל

 .2א ןה ולש תוהזמה תויתואה

 .ןפוא ותואב ןתוא םג ףולש

 ףולשל ךילע רשא םילמה תושגדומ ןלהלש אמגודב :הרעה

 .ןולימהמ

 .עטקה תספדה תא ךילע לקהל הדעונ השגדהה

 :טסקטה

 .הנידמב תררושה הארונה היסומלרדנאב טולשל

 .ותדובעב ךלמה לחה דימ

 .ןוטלשה יחי ,ךלמה יחי תבותכה תססונתמ םהילע םיזורכ איצוה אוה

 םהב בוחר תורצע םייקו ,תמייקה היסומלרדנאה תא שרשל ותעדב ןתיא היה ךלמה

 .ןוטלשה יחי ,ךלמה יח: ?ורכה ססונתה

 :תורעה

 .ךמסמל הסינכה תעב קר ןועטל ןתינ ןולימה תא .1

 רחאל דימ םלוא ,םייק ךמסמל וא שדח ךמסמל תסנכנ םא הדובעב לדבה ןיא

 אל םא .ןולימה תא ןועטל ידכ 1./81+ע8 שיקהל ךילע היה* ךמסמל הסינכה

 .ךל תושורדה םילמה תא וכותמ ףולשל לכות אל ,ןכ השעת

 סנכהלו ךמסמהמ תאצל ךילע היהי ,ןולימל עתפל קקדזת הביתכה ךלהמב םא

 .ןולימה תא ןועטל זא קרו ,בוש
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 העיפוה אל חיש-ודה תרושבו 81+28 לע תשקה ןלהלש ליגרתב םא ,ןכל

 לכות ןכמ רחאל .בוש סנכהלו ךמסמהמ תאצל +לאת :ןולימ הלאשה

 .ןולימה תא ןועטל ידכ 81/1+/8 שיקהל בוש תוסנל

 .ט/קסידב יוצמ אוהו תינב רשא הירפס ךמסמ אוה ןולימ .2

 .טקסידה לעש םיכמסמה לכ תא שמשל לוכ* ןולימה

 לכות .ךל םייוצרה םיחנומהו םילמה לכ תא ליכמה ןולימ תונבל לכות ןכל

 .אוהש ךמסמ לכב ןולימב שמתשהל

 .טקסיד לכ לע םינולימ רפסמ תונבל ןתינ 3

 .תחא הנועבו תעב דבלב דחא ןולימ ןועטל ןתינ ךמסמ לכב .4

 ךורעל םעט ןיא ןכל .זוכרמו םיווקווק ,תושגדהל תועמשמ ןיא ןולימב .5

 .ומצע ךמסמה ףוגב תאז תושעל שי .טסקטה תא ןולימב

 :זבוככיש

 - ונדמל הז קרפב

 :םיחנומ ןולימ תנכה .1

 :םינותנ 3 ליכת ןולימב הרוש לכ

 .דחוימ ות .א

 .םיהזמ סיוות ינש .ב

 .םייוצרה טפשמה וא חנומה .ג

 .םיחנומ ןוליממ קלח לש אמגוד יהוז11\ :אמגודל

 :דיפקהל שי

 .השדח הרושב ליחתי חנומ לכ .א

 רתויב תינמיה הדומעב) הרושה תליחתב םשרי* דחוימה ותה .ב

 .(הרושבש

 .חוור ןיא םיהזמה םיוותל דחוימה ותה ןיב .ג

 .חוור רתומ חנומה ןיבל םיהזמה םיוותה ןיב .ד
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 .םיהזמ םיוות םתוא םיחנומ ינשל תתל ןיא .ה

 .ןהשלכ תושגדהל תועמשמ ןיא | .ו

 :םיחנומ ןולימב שומיש .2

 .ךמסמל הסינכה תעב ןועטל שי םיחנומה ןולימ תא

 בוש סנכתו אצת םא אלא ,ןולימה תניעט ןכתת אל רתו* רחואמ בלשב

 .ךמסמל

 :אבה ןפואב השעי* ןולימב שומישה

 .זא5 בצמב היהי ןמסה .א

 אלא 8 הרפסה לעמ תאצמנ רשא תיבכוכה אל) * שקה - 4.5 הסרגב .ב

 .(םישקמה חולבש תרחאה תיבכוכה

 .םפ6 שקה - 4.18 הסרגב

 .ומוקמל סנכו* םיאתמה ללמהו תוהזמה תויתואה תא םושר .ג
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 תויתוא יגוס - 24 קרפ

 :קהפכה תרוכזכ

 .דחא ךמסמב תויתוא ילדוג רפסמ בוליש

 :הכשכש;ר

 :םיבלש 2 עצבל שי ,דחא ךמסמב םינוש תויתוא ילדוג עובקל ידכב

 .ךמסמב םילדגה םוקימ ןויצ .1

 .דומיע ינותנ ךסמ ןוכדע .2

 :דדצנו

 :אבה עטקה תספדה

 התיבח תנכהל ןוכתמ

 :םירמוחה
 םיציב 2

 ןמש ףכ

 :הנכה ןפוא
 .תבחמב ןמש םמח

 .תבחמל םתוא ףסוהו (*) םיציבה תא ףורט

 .<ע ףכ תרזעב התיבחה תא ךופה ,ויד םחשוה התיבחה לש דחאה הדיצשכ

 .דיחא ףצק תלבקל דע רסקימב םיציבה תא ףיצקהל ףידע (*)
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 :צוובצונכ ןפשוק4

 .שדח ךמסמ חתפ .1

 התיבח :סש

 70 :בחור

 .םינושה תויתואה ילדוגל תוסחי*תה אלל ,טסקטה תא םושר .2

 :ךכ האריי אוהו הז לדוגב תויתואה לכ ויהי דילקתש טסקטב

 התיבח תנכהל ןוכתמ

 :םירמוחה

 םיציב 2

 ןמש ףכ

 :הנכה ןפוא

 .תבחמב ןמש םמח

 .תבחמל םתוא ףסוהו (*) םיציבה תא ףורט

 .אע ףכ תרזעב התיבחה תא ךופה ,ויד םחשוה התיבחה לש דחאה הדיצשכ

 .דיחא ףצק תלבקל דע רסקימב םיציבה תא ףיצקהל ףידע (*)

 4.5 הסרגב 83

 .([+] - ו 17+72) האיצי אלל ךמסמה תא רומש .א

 .((781+97) דומיע ינותנ ךסמל סנכה .ב

 4.18 הסרגב

 .([+] -ו ק10) ישארה טירפתל אצו ךמסמה תא רומש .א

 .טילקת ןכותל סנכה .ב

 .התיבח םשב ךמסמה לע ןמסה תא דמעה .ג



- 277 - 

 .([5] לע םיימעפ שקה) דומיעה ינותנ ךסמל סנכה .ד

 ,האלה ןכו 2ע ,1ע תויתוא לש המישר העיפומ דומיעה ינותנ ךסמ תיתחתב

 .םיוסמ תויתוא ףוריצ םדילו

 .ךמטמב םימייקה תויתואה יגוס םיעבקנ הלא תודשב

 .ל*גר תוא גוס עבקנ 1ע הדשב

 .תורתוכה רובע לודג תוא גוס עבקנ 2ע הדשב

 .הרעהה רובע ןטק תוא גוס עבקנ 3ע הדשב

 :הרעה

 .תספדמה תא שמשמ ('וכו ,2ע ,1ע) ל"נה תודשה ןכות

 םידוקה תספדמ לכל .םתועמשמ תא ןיבת תספדמה רשא םידוק םה ולא

 .הלש

 תא טרפל לכונ אל ,ךתושרב תספדמ וזיא םיעדו*י ונא ןיאש ןויכמ

 .ךל םימיאתמה סידוקה

 .תוספדמה לכל םימיאתמה םיטרדנטסה םידוקה תא גיצנ ונלש אמגודב

 רחא דוק םעפ לכב ביצהלו תוסנל ךילע היה*י םינוש ךלש םידוקה םא

 .גציימ אוה תוא גוס הזיא תוארלו הספדה איצוהל ,םיאתמה םוקמב

 ,(3ע דע 1ע 4.18 הסרגב) 7ע דע 1ע תודשב םידוקה ןכות יכ בל םיש

 158810 וניה

 .(10) ליגר לדוגב ,(11828) תירבעב תויתוא - וניה הז דוק שוריפ

 .ךפהלו רתוי תונטק תויתואה ויה* ,רתו* לודג היהי רפסמהש לככ
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 :םה ליעלש תספדמה תמגודב םימייקה םידוקה

 .'ץניאב םינמיס 10 ,תוליגר תויתוא ,תילגנא - 0

 .'ץניאב םינמיס 10 ,תוליגר תויתוא ,תירבע - 0

 , נרר ריד זורר רזרר ל - 5

 - ' ש כ רב בר כמריז 5

 ,דרר כר דב  זור יתר א תמסתפ

 - שש כרב  םר מיס 5

 .'צניאב םינמיס 12 ,תוליגר תויתוא ,תילגנא - 2

 .'צני'אב םינמיס 12 ,תוליגר תויתוא ,ת*רבע - 2

 ,תוושריד כ תר *תורק4,' בכ -- 6

 .'ה<כ >בכ ם>יכמיס 6

 ,תורשר-דבג תור *נרר א ,32ר>רבש - 6

 .'ר6כ :>בכ םיכנמיס 6

 .'ץניאב םינמ'ס 16 ,תונטק תו'תוא ,תילגנא - 6

 .'ץניאב םינמ'ם 16 ,תונטק תו'תוא ,ת'רבע - 6

 .'ץניאב םינמיס 8 ,תוינוניב תויתוא ,תילאנא - 8

 .'ץניאב םינמיס 8 .תוינוניב תויתוא ,.תירבע - 8

 .יוניש אלל אוהש יפכ 1ע תא ריאשהל גוהנ .6

 .ךמסמל יטרדנטסה תואה לדוג היה* ,1ע תוא גוס

 .2ע גוסמ לחה תונשל לבוקמ

 .2ע הדש לע ןמסה תא דמעה .7

 .םיצחב שמתשה םידוקה תא תונשל ידכב



.1 

.12 

.8 

.15 

.6 
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 םיעיפומ דציכ בל םישו ([8] -ו [2]) ןוילע צחו ןותחת צח לע שקה

 .םינוש םידוק ךינפל

 ןייפאל רומא 2 דוק רוכזכש ןויכמ ,םיצחה תרזעב 118885 דוק תא שפח

 .תולודג תויתוא

 .3ע הדש לע ןמסה תא דמעה

 , יןטק תוא גוס ןייפאמה 1148816 דוק תא שפח

 .(ע10) ךסמה תא רומש

 תויתואב וליאו תולודג תויתואב וספדו* םילמ וליא עובקל שי הז בלשב

 .התיבח ךמסמל הרזחב סנכה .תונטק

 תואה גוס תא ןייפא* 1ע דוק יכ ונעבק ,רוכזכ דומיעה ינותנ ךסמב *

 .1 היהי הז תוא גוס ןייפאי רשא רפסמה ןכלו ליגרה

 .2 רפסמה הז תוא גוס ןייפא* ןכלו 2ע דוק ןייפא תורתוכה תא *

 .3 רפסמה הז תוא גוס ןייפא* ןכלו 3ע דוק ןייפא תורעהה תאו *

 םירמוחה הלמה תאו התיבח תנכהל ןוכתמ :תרתוכה תא סיפדהל וננוצרב

 .תולודג תויתואב

 .2 רפסמה וניה תולודגה תויתואה תא ןייפאמהש ונעבק ,רוכזכ

 .(ןוכתמ הלמה לש מ תואה לע) יוצרה ללמה תליחת לע ןמסה תא דמעה

 .(תויתואל לעמש םירפסמב שמתשה) 41.1+2 לע שקה

 .השגדוה מ תואה

 .תולודג תויתואב ללמה ספדו* הז םוקממ לחה יכ ומיס והז

 הספדהב םלוא ,תויתואה לדוג תא תוארל ןתינ אל ךסמה יבג לע :הרעה

 .שקובמה לדוגב תויתואה ועיפוי

 .תול*גרה תויתואל רוזחל וננוצרב םיציב 2 םילמהמ לחה

 .41/7+1 לע שקהו 2 רפסמה לע ןמסה תא דמעה

 הז םוקממ לחהש ךכ ,תוליגרה תויתואה תא ןייפאמ 1 רפסמה ,רוכזכ

 .תוליגר תויתואב ללמה ספדוי

 .תולודג תויתואב סיפדהל וננוצרב :הנכה ןפוא םילמה תא

 .017+2 לע שקהו (ןפוא הלמה לש) א תואה לע ןמסה תא דמעה

 תא דמעה ,תוליגר תויתואב סיפדהל בוש הצרנ םמח הלמהמ לחה

 .1/7+1 לע שקהו ח תואה לע ןמסה
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 לע ןמסה תא דמעה ןכל תונטק תויתואב הרעה םיצור ונא ךמסמה ףוטסב .7

 תויתוא ןייפאת 3 הרפסהש ונעבק) 81/7+3 לע שקהו ףידע הלמה תליחת

 .(תונטק

 תואה גוס תא תואה לדוג הנתשמ וב םוקמ לכב ןמסל איה הטישה :רבסה

 .לוצרה

 .הספדהל ךמסמה תא חלש .8

 :תורעה

 .(7ע-1ע) ךמסמל תויתוא יגוס 7 הז ןפואב עובקל ןתינ 4.5 הסרגב .1

 .דבלב תוא יגוס 3 עובקל ןתינ 4.18 הסרגב

 ינותנ ךסמב םיעיפומ ,(דבלב 3ע-1ע - 4.18 הסרגב) 7ע-1ע תודשל ףסונב .2

 .(דבלב 3א-1א 4.18 הסרגב) 7א-1א תודש םג דומיעה

 תירבעב בלושמ ךמסמ בתוכ ךניה רשאכ תילגנא טסכטל םישמשמ הלא םידוק

 .תילגנאבו

 .דרפנב הלש תואה יגוס תא הפש לכל עובקל שי

 .תופשה *תשב דיחא תואה גוס היה* רפסמ לכב יכ דפקה .א

 ,(תולודג תויתוא - 5 ,תירבע - 18₪) 115025 גוס תרחב 2ע הדשב םא

 - אסטת) תאט15 - תולודג תויתוא גוסל ןכ םג 2א הדש תא תונשל גאד

 .(תולודג תויתוא - 5 ,תילגנא

 .דרפנב הפש לכל סטחייתהל שי ומצע ךמסמב .ב

 ןהו תירבע ןה ליכמה טפשמל תוא לדוג תונשל ךנוצרב םא ,רמולכ

 .דרפנב הפש לכל תוא יוניש ןמסל ךילע היהי ,תילגנא

 :אמגוד

 :ללמה ןותנ

 לכב םיבר םיפינס הרבחל .הלודג הרבח הניה 18/1 תרבח

 .2.2550000.הלתה 181 .םלועה
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 הרבח הניה 18%[ תרבח) ןושארה טפשמה תא תונשל וננוצרב יכ רמאנ

 .2ע תוא גוסל (הלודג

1 

)2 

3 

)4 

)5 

 .17+2 םישקמב תרבח הלמה תליחת תא ןמסנ

 .1/7+2 םישקמב (18%1 הלמה לש) 1 תא םג ןמסנ

 תוא גוסל ללמה תא ריזחהל הצרנ רשאכ ,2ע תוא גוס םויסב

 תילגנאל ןהו תירבעל ןה תאז ןמסל בוש ונילע היהי ,ע

 .דרפנב

 ./41/7+1 םישקמ םע ןמסנ הרבחל הלמה תליחתב

 .47+1 םישקמב (18%1 הלמה לש) 1 תואה תא םג ןמסנ

 :היה תולועפה רדס ,ליעלש אמגודב .3

 .דומיעה ינותנ ךסמ ןוכדע .א

 81/7+2 ,41/7+1 םישקמה תועצמאב ךמסמב תויתואה ילדוג םוקימ תעיבק .ב

 .'וכו

 .בייחמ וניא הז רדס

 ךסמ תא ןכדעל ןכמ רחאל קרו ךמסמב םינומ*סה תא הליחת עובקל לכות

 .דומיעה ינותנ

 לע שקה ,תאז לטבל ךנוצרבו םיוסמ תוא גוסב יהשלכ תוא תנמיסש הרקמב .4

 .לוטיבל תשקובמה תואה לע דמוע ןמסה רשאכ ,0

 - 4.18 הסרגב .5

 . תושגדומ שדח תוא גוס תליחתכ ןתוא תנמיס רשא תויתואה

 תועצמאב תאז תוארל לכות ,תעבק תוא גוס הזיא רכוז ךניא םא

 .1/7+ םישקמה

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 .הייוצרה העובצה תואה לע ןמסה תא דמעה

 .ם17+ע לע שקה

 .תרחבש תואה גוס תא ןייצמה רפסמ עיפו* תואה םוקמב

 םש התיהש תואהו הרפסה םלעית ,הז םוקממ ןמסה תא זיזת רשאכ

 .בוש עיפות ןכל םדוק
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 - 4.5 הסרגב

 .תושגדומ שדח תוא גוס תליחתכ ןתוא תנמיס רשא תויתואה

 .עדימה תרושב תאז תוארל לכות ,תעבק תוא גוס הזיא רכוז ךניא םא

 .היוצרה העובצה תואה לע ןמסה תא דמעה .א

 .טנופ ףיעסה לע עדימה תרושב טבה .ב

 -2ע םש םושר םא ,אמגודל .תרחבש תואה גוס םושר הז ף*עס דצל .ג

 .דומיעה ינותנ ךסמבש 2ע הדשב םושר רשא תוא גוסב תרחב

 :םוכיסל

 - ונדמל הז קרפב

 .ךמסמל םינוש תוא יגוס עובקל

 81/7  תויתואב ןמסל ונילע תוא גוס תונשל וננוצרב ובש םוקמ לכב .1

 .יטנוולרה תואה גוסל םיאתמה רפסמה ףוריצב

 .םימיאתמה תואה יגוס תא דומיעה ינותנ ךסמב תונשל שי .2

 .דרפנב תילגנאב ללמלו תירבעב ללמל סחייתהל שי 3

 .תואה גוס ןומיס תא םילטבמ 81/1+0 םישקמה .4
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 םירפו'צ - 25 קרפ

 :ןכהפוהר אררוכזכ

 :הדובעה ךילהת לע ולקי רשא תודוקפ תרכה

 .(ךפהלו תולודגל תונטק תויתואמ) תילגנאב תוא לדוג יוניש

 .ליבומ ות

 .ףוקימ

 .(5035081275 ,5025850681215) יתחתו יליע ןויצ

 / .םיכמסמ בוליש

 .הקספ תסינכ

 .ןוילגה ינפ לע רתו* הלק ןמס תועונת

 נרילבב?+כ זרו?+ לדדוב יוביוי).ך

 :עוציב ןפוא

 .א

 .ב

 .שדח ךמסמ חתפ

 םילדג :םש

 70 :בחור

 ךירצ חיש-ודה תרושב) תונטק תויתוא לש בצמב םישקמה חול םא קודב

 .(11 - 4.18 -ב) 118 אלו (ם - 4.18 -ב) 16 םושר תויהל

 תויתואב בתכ*י תילגנאב ללמהש ידכב 0825-100% שקמ לע שקה ,אל םא

 .תונטק

 :אבה ללמה תא םושר

 יבשחמ םע הדובעל תדעוימ רשא םילילמת דבעמ תנכות הניה טשסזתות[

 .וימאותו פת

 .תולודג תויתואל תילגנאב ללמה תא תונשלו ןקתל וננוצרב

 .(1 תואה לע) עסז0ת111ַ הלמה ףוס לע ןמסה תא דמעה

 4.5 הסרגב

 .5111קךד+ק7 שקה .1



 :תורעה

1 

.2 
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 .1 הכפה 1 תואה

 .הלודגל הנטק ךופהת תפסונ השקה לכב ,511107+87 שיקהל ךשמה .2

 4.18 הסרגב

 .אמפ בצמל ןמסה תא רבעה .1

 .1 -ל הכפה 1 תואה .ע7 שקה .2

 .הלודגל הנטק תוא ךופהת תפסונ השקה לכב .ע7 שיקהל ךשמה .3

 םייק אל תירבעבש ןויכמ ,דבלב תילגנאב םילמל תיטנוולר וז הדוקפ

 .תונטק וא תולודג תויתוא לש בצמ

 תויתוא לע הדוקפה תא תלעפה םא רמולכ ,תירוזחמ הניה וז הלועפ

 הנכופהת תולודג תויתוא ,ךפיהלו תולודגל הנכופהת ןה תונטק

 .תונטקל

 יליכווכ וצר .>

 .לגנשה הצקל הרושה לש דחא הצקמ ןיעה תא ליבומה ות אוה ליבומ ות

 .םיניינע ןכות תביתכב דאמ תישומיש וז הדוקפ

 :אמגוד

 :עוציב ןפוא

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 .השדח הרושל תדרל ידכב ₪א788 שקה ,ןכל סדוק ונחתפש ךמסמב

 .םאצמא לע השקה אלל 3-5 םיפיעס תא עצב

 .1 קרפ - ללמה לש ינמיה והצק תא םושר

 .(זא5 בצמב תויהל ךילע 4.18 הסרגב

 .1+04 שקה

 .ןטק צחו הדוקנ ועיפוי ,"1 קרפ" ללמה דצל

 .5 דומע ללמה לש ילאמשה והצק תא םושר
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 .םאדמא שקה .ו

 לש הרוש וירחא ריתוהו הרושה לש ילאמשה הצקל רבעוה "5 דומע"'" ללמה

 .תודוקנ

 :תורעה

 ןויכמ ,הביתכ ידכ ךות םיצחב שומיש אלל ףצרב בותכל ש* הדוקפה תא .1

 .לוארכ הדוקפה עוציב תא שבשי רבדהש

 השדח הרושל תדרל ידכב ₪א7אא שקה ,יוארכ העצוב אל הדוקפה םא .2

 .תינש הלועפה תא לחתהו

 .ליבומה ותה תא תונשל ךתורשפאב .3

 .הצרתש רחא ליבומ ות לכ עובקל לכות תודוקנ םוקמב

 4.5 הסרגב
 .(0781+97) דומיעה ינותנ ךסמל סנכה .1

 .הצרתש רחא ות לכל הדוקנה תא ליבומ ות ףיעסב הנש .2

 .([+] -ו ע10) ךסמה תא רומש 3

 4.18 הסרגב

 .8117+24 שקה .1

 ות לכ) ךל יוצרה ליבומה ותה תא םושר :ליבומ ות | :הלאשל .2

 .(רתומ

 וקכיוכ 3

 רדסל הנכותה תעדו* ,תורוש המכ ינפ לע ףוצר ללמ םיבתוכ ונא רשאכש ונדמל

 .הנלצופת אל םילמש ךכ ללמה תא

 .האבה הרושל הלוכ רבעות איה ,הרושה ינפ לע םוקמ תמיוסמ הלמל ןיא םא

 ךכ ,םילמ לצפל ןתינ ןכיה תקדובו ךמסמה ינפ לע תרבוע ףוקימה תלועפ

 .האבה הרושב - הכשמהו תחא הרוש ףוסב עיפות הלמה תליחתש



 :עוציב ןפוא

 .א .(תבתכש םיכמסמה דחאל סנכה) ףקמל ךנוצרב רשא םייק ךמסמל סנכה

5 

 .ז

 :תורעה
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 .ףקמל הצרת הנממ לחה רשא הרושה לע ןמסה תא דמעה

 .417+"5 שקה

 :העדוה העיפומ חיש-ודה תרושב

 4 ףוקימ

 וא

 3 ףוקימ

 םיקירה תומוקמה רפסמ והמ ץיצמה ,8-ל 3 ב רפסמ םושרל ךילע

 .ףקמל הסנתו רוצעת הנכותהש ידכ הרוש ףוסב תויהל ךירצש ילמינימה

 .םאדמא -ב וא [+] -ב רשאו 3 רפסמה תא בותכ ונלש אמגודב

 לוכיש ןושארה תויתואה ףוריצ תא תאצומ הנכותה .הלחה ףוקימה תלועפ

 .םתוא תעבוצו תמדוקה הרושל רובעל

 :עוציב יכרד רפסמ ךתורשפאב שי הז בלשב

1 

)2 

)3 

)4 

 תויטנוולרה תויתואהו תעצבתמ ףוקימה תלועפ .[+] לע השקה

 תכשמנ רושיאה רחאל .ףקמ בצומ ןפוסבו תמדוקה הרושל תורבעומ

 .ףוקימה תלועפ

 אלל ,האבה הלמה תא שפחת הנכותה .[2] ןותחת צח לע השקה

 .ןמסה ןכל םדוק הילע דמעש הלמה *וניש

 רשא תויתואה רפסמ תא ןיטקהל ידכב [6] ינמ:* %ח לע השקה

 עוציבל [+] -ב רשאל שי יועשה רחאל .תמדוקה הרושל הנרבעות

 .ףוקימה

 .הטרח - [-] לע השקה

 אל תינכותה םלוא ,לטוב* אל הכ דע עצובש המ .ףוקימה תביזע

 .שופיחב ךישמת

 םיפקמ לש הרוצב הספדהה תעב םיעיפומ ךסמה לע םיעיפומה םיפקמה .1

 .ךסמה לע םיעיפומ םהש יפכ אלו םיליגר



,2 

3 
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 תא דימעהל שי ,בוש התוא דחאלו הפקומש הלמ לש ףוקימ לטבל ידכ

 .כמז, שיקהלו ףקמה ןמיס לע ןמסה

 .ףוקימה תלועפ תא תולטבמ תומיוסמ הכירע תולועפ

 סורג ,תפסוממ הלמ הנשי הפוסב רשא הרושל הלמ אמגודל ףיסות םא

 םע הדוחיאלו האבה הרושה תליחתל תפקוממה הלמה תליחת תרבעהל רבדה

 .הכשמה

 יצרזרצר ןויבצ ,יליבע ןויבצ 4

 .תורעהו תואחסונ תביתכ תעב דאמ ישומיש יתחתו יליע ןויצ

 :אמגוד

7 

 דומעה ףוסב הרעה תאר

 .ללמל לעמ ספדומ יליע ןויצ

 .ללמה תיתחתב ספדומ יתחת ןויצ

 תויתואב תספדמב םיעיפומ ,יתחת ןויצ ןהו יליע ןויצ ןה ,הצירטמ תוספדמב

 תול*גרה תויתואמ תונטק

 :עוציב ןפוא

 :בותכ ונלש אמגודב - ?ןצרה ללמה תא םושר .א

 .((*) 'ו תותיכל דעוימ הז ליגרת) 9|221

 ללמה הארי* הספדהה תעבש ךכ םייתחתו םייליע םינויצ רוציל וננוצרב

 :ךכ
3 2 
 (+) 'ו תותיכל דעוימ הז ליגרת)) 9

 3 הרפסה לע) ןויצ הל רוציל ךנוצרב רשא הרפסה לע ןמסה תא דמעה

 .(אמגודב

 .אמע בצמל רובע 4.18 הסרגב

 .41/7+ןוילע אח [8] םישקמה לע שקה
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 .יתחת וק ףסותה רפסמל .ו

 .2 הרפסל םג ל"נכ עצב .ז

 .יתחת ןויצכ םיצור ונא (*) ןומיסה תא .ח

 .1,7+ןותחת צח [2] םישקמה לע שקה - ) - ןמיס לע ןמסה תא דמעה

 .(* - םינמיסל םג ל"נכ עצב .ט

 :תורעה

 .יונישה תא תוארל ןתינ אל ךמסמה יבג לע .1

 .תספדמה יבג לע ואר* תואצותה

 וא יליע ןויצב ותוא תנמיס םא ,םיוסמ ות יבגל תעדל ךנוצרב םא .2

 :ךכ לעפ ,יתחת

 .ןותחת וא ןוילע צח עיפו* ךינפל ,יוצרה ותה לע ןמסה תא דמעה

 תא שקהו יוצרה ותה לע ןמסה תא דמעה יתחת וא יליע ןויצ לטבל ידכ 3

 .ול ךופהה ןויצה

 ,22 :ךכ תוארהל רפסמל םורגלו 22 ןומיסה תא לטבל הצרת םא :אמגודל

 .1/7+[2] םישקמה לע שקהו 2 הרפסה לע ןמסה תא דמעה

 .יעבטה המוקמל תדרל 2 הרפסל תמרג ךכב

 ובי:כוכצשלוכ ,כוליוט 5

 .םיכמסמ ינש דחאל תרשפאמ וז היצפוא

 קיתעהל תרשפאמ וז היצפוא ,רחאל דחא ךמסממ עטק קיתעהל ונדמל 10 קרפב

 .םייק ךמסמ ךותל םלש ךמסמ

 :עוציב ןפוא

 15 קרפב ונחתפש ךמסמה תא בלשנ ,הז קרפ תליחתב תחתפש ךמסמה ךותל .א

 ךמסמ לכב רחב ,הז םשב ךמסמ ךלצא םייק אל םא) תרתוכ םשב ךמסמ

 .(לוגרתה םשל רחא

 .(הירפס ךמסמ) ס-ל ךמסמה גוס תא הליחת ךופהל שי 4.18 הסרגב .ב

 :עוציב

 .(21 קרפ האר) 1+210./41 תרזעב טילקת ןכותל צצה .1
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 .ר גוסמ תרתוכ ךמסמ לע ןמסה תא דמעה .2

 .(ךמסמ גוס יוניש ףיעס ,18 קרפ האר) ס-ל ר-מ גוסה תא הנש .3

 .([-] םיימעפ) ךמסמל רוזח .4

 םוקמל קתעו* עטקה) בלושמה עטקה תא הצרת ובש םוקמב ןמסה תא דמעה .ג

 .(ןמסה תא דימעת הילעש הרושל תחתמש

 .817+03 שקה .ד

 :ארק :העדוה העיפוה חיש-ודה תרושב .ה

 .םאד נא תרזעב רשאו (ונלש אמגודב תרתוכ) בלושמה ךמסמה םש תא שקה .ו

 .ךמסמב בלוש יוצרה עטקה

 :וןכצנינכ ורסשניב-כ <

 טעמ תרדחומ הקספ לכ לש הנושארה הרושהש ךכ ,תואקספ םושרל גוהנ םיתעל

 .המינפ

 :אמגודל

 תא וניליב וב םירהב ןולמה ותואל ונעסנ ,וניח תא םקשל ונעסנ

 .ונלש רבדה חרי

 רמא רורד .םעפ ומכ וז תא הז בוהאלו תובירמה תא חוכשל וניצר

 תונו םח תיב היהי תיבהש יתחטבה ינאו ןורטאיתהמ ול הבושח רתוי ינאש

 .םידלי השענשו וב תויחל

 הסרג לכ ןאכ ריבסנ ןכל | ,ןיטולחל הנוש תואסרגה יתשב עוציבה ןפוא

 .דרפנב

 4.5 הסרג

 .הקספ תליחת לכב סנכויש םיוותה 'סמ והמ עובקל שי הליחת .1

 .12 קרפב ונרכהש דומיעה ינותנ ךסמב עבקנ תאז

 .(071+07) דומיעה ינותנ ךסמל סנכה .2

 .םאדעא תרזעב הקספ תסינכ הדשל ןמסה תא אבה 3
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 .(5 םושר ונלש אמגודב) .יוצרה רפסמה תא םושר

 .ק10 י"ע דומיעה ינותנ ךסמ תא רומש

 ,הרוש תליחתב חוור שקמ לע שיקתש םעפ לכב הז עגרמו הטלקנ ךתשקב

 .חוור יוות 5 דימ ורצוו*

 .הלעמלש עטקה תא הז ןפואב םושרל הסנ

 4.18 הסרג

1 

.2 

.3 

 :הרעה

 .הקספ תליחת לכב סנכויש םיוותה 'סמ והמ עובקל שי הליחת

 :הקספ תסינכ | :העדוה עיפות חיש-ודה תרושב ./9 שקה

 תרזעב רשאו (5 םושר ונלש אמגודב) ךל יוצרה רפסמה תא םושר

 .םאזפא

 ,הרוש תליחתב חוור שקמ לע שיקתש םעפ לכב ,הז עגרמ .הטלקנ ךתשקב

 .חוור יוות 5 דימ ורצווי

 .הלעמלש עטקה תא הז ןפואב םושרל הסנ

 ןמסה תזזה ללגב הרוק הז רבד ,השימח אלו דחא ות סנכנ ןמסה םיתעל

 םאצדתא שקה הזכש הרקמב .הביתכה עצמאב ךמסמה יבג לע םיצחה תרזעב

 .בוש הסנו השדח הרוש חותפל ידכ

 ןוילב:ר יבכ-לצע רנרוי הלק ןוכש קרעובנר 7

 ןמסה םא עונל ךל ורשפאיו הדובע ןמזב ךל ועייסי רשא םישקמ רפסמ ןלהל

 .ךמסמה ינפ-לע רתוי ריחמ ןפואב

 .ךסמ הצקל הציפק - [פ] .א

 .[5] לע שקה

 ,לאמש ,ןימ*) םיצחה דחא לע שקה .ךסמ העדוה עיפות חיש-ודה תרושב

 .ילוצרה הצקל %ופקי ןמסה האצותכו (הטמל וא הלעמל

 .לאמש ןוויכב הלמל הלממ ןמסה תא ציפקת - ילאמש צח+1/1'

 .ןימי ןוויכב הלמל הלממ ןמסה תא +ציפקת - ינמי \ח+[/1'



 .ז

 .ח
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 .אבה דומעל ןמסה תא ריבעי - 6 פז .

 .םדוק דומעל ןמסה תא ריבעי - 2 נק

 .ךמסמה תליחתל ןמסה תא איבי - +0 זס

 .ךמסמה ףוסל ןמסה תא איבי - /1+26 פא

 תקולח תעציבש רחאל קר ןבומכ תאז) םיוסמ דומעל רבעמ - 11+[5]

 ו .(םידומעל ךמסמ

 ליצרה דומעה רפסמ תא םושר .דומע העדוה עיפות ח*ש-ודה תרושב

 .רושיאל אמא שקהו ךל

 :םוכיסל

 - ונדמל הז קרפב

 571ע7+ע7 לע השקה :ךפיהלו תונטקל תולודג תוינטל תויתוא ךופהל 1

 בצמב 07 לע השקה :4.18 הסרגב) יונישל היוצרה תואה לע ןמסה רשאכ

 .(קטע

 .הרוש תווצק 2 ןיב ליבומ ות רוציל

 .לנמיה הצקה לש ללמה תא םושר .א

 .(1א5 בצמב תויהל גאד 4.18 הסרגב) 1+84./81 לע שקה .ב

 .ילאמשה הצקה לש ללמה תא םושר .ג

 .רושיאל עא78א שקה .ד

 .ליבומ ות יוניש

 4.5 הסרגב

 .דומיע ינותנ ךסמל סנכה .א

 .ליבומ ות הדשב ךל יוצרה ותה תא םושר .ב

 .(ת10) ךסמה תא רומש .ג

 4.18 הסרגב

 .תמע בצמב ןמסה רשאכ 411+/4 שקה ךמסמה ךותב .א

 .ךל יוצרה ותה תא םושר .ב
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 .ךמסמב ףוקימ רוציל

 .17+ק5 שקה .א

 ךירצש םיקירה תומוקמה רפסמ לש ילמינימה רפסמה תא םושר .ב

 .הלמה תא לצפל ןויסינ עצבתיש ידכ

 :שקה ףוקימה עוציב תעב .ג

 .הלמ ףוקימ רושיאל - [+]

 .תיחכונה הלמה ףוקימ אלל ,האבה הלמל רבעמל - [2]

 .ורבעויש תויתואה 'סמ תנטקהל - [6]

 .הדוקפה תביזע - [-]

 .לתחתו יליע ןויצב שומיש ךות תורעהו תואחסונ בותכל

 .לוצרה ותה לע ןמסה תא דמעה .א

 .אמפ בצמל רובע 4.18 הסרגב .ב

 .יתחת ןויצל 41/1+[2] -ו יליע ןויצל 811+[8] שקה .ג

 .יתחת וא יליע ןויצ לוטיב

 .יוצרה ותה לע ןמסה תא דמעה .א

 .אמפ בצמל רובע 4.18 הסרגב .ב

 .(41+[2] וא 1./81+[8]) ול ךופהה ןויצה תא שקה .ג

 .הזב הז םיכמסמ בלשל

 .בולישל היוצרה הרושב ןמסה תא דמעה .א

 .817+23 שקה .ב

 תונשל שי 4.18 הסרגב) בולישל יוצרה ךמסמה םש תא םושר .ג

 .(ס -ל ךמסמה גוס תא

 .הקספ תוסינכ רוציל

 תויהל

 הליחת

 תאז םיעבוק 4.5 הסרגב) רידחהל ךנוצרבש םיוותה תומכ תא עבק .א

 .(ק9 שקמ י"ע - 4.18 הסרגבו דומיעה ינותנ ךסמב

 םעפ חוור שקמ לע שקה הקספ תסינכ עצבל הצרת הב רשא הרוש לכ .ב

 .תחא

 .רתוי ליעיו ריהמ ןפואב ךסמה ינפ לע עונל
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 הפלחהו שופיח - 26 קרפ

 :לקרפה קררטזכ

 .םירחא םיטפשמ/םילמב םתפלחהו םיטפשמ/םילמ תאיצמ

 :דדיבנו

 .המוהמ הלמב ךלמ סשב ךמסמב היסומלרדנא הלמה יעפומ לכ תפלחה

 .ךלמ ךמסמל סנכה .1

 תא דמעה ונלש אמגודב) שופיחה לח* הנממ לחה רשא הרושב ןמטה תא דמעה .2

 .(ךמסמה שארב ןמסה

 .ע8 שקה 3

 :אצמ :הלאשה העיפומ חיש-ודה תרושב .4

 .(היסומלרדנא) שופיחל תשקובמה הלמה תא שקה

 .אצמת אל איה ןכ אל םאש ,קיודמב הלמה תא בותכ

 .רושיאל [+] לע שקה .5

 .התוא תעבוצו תשקובמה הלמה לש ןושארה עפומה תא תשפחמ תינכותה .6

 :עוציבל תויורשפא 3 ךתושרב שי הז בלשב

 .תיחכונה הלמה יוניש אלל אבה עפומה שופיחל - [+] לע השקה .א

 .הדוקפה תביזעל - [-] לע השקה .ב

 .הלמה יונישל - 28 לע השקה .ג

 .יונישל ע8 שקה - ונלש אמגודב

 שולש ךינפל ודמעיו הלמה לש אבה עפומה אצמי: ,[+] לע תשקה םא .7

 .6 ףיעסב תועיפומה תויורשפאה

 -ב ףלחה | :חיש-ודה תרושב הלאש העיפומ ,ת8 תשקה םא

 .[+] תרזעב רשאו (המוהמ) הפלחהל ה*וצרה הלמה תא םושר .8

 :עוציב תוילורשפא 3 ךינפל בושו הפלחוה הלמה .9

 .האבה הלמה שופיח - [+] .א

 .הדוקפה תביזע - [-] .ב



- 294 - 

 .תיטמוטוא הפלחה - 78 .ג

 .(ק8 שקה ונלש אמגודב)

 :תפסונ הלאש העיפומ חיש-ודה תרושב .0

 [-] [+] תיטמוטוא ףלחה

 הלמה יעפומ לכ לש תיטמוטוא הפלחהל םורגת - [+] לע השקה

 .המוהמ הלמב היסומלרדנא

 .תיטמוטואה הפלחהה עוציב אלל הדוקפה תביזעל םורגת - | [-] לע השקה

 :בלשו בלש לכב ךיתויורשפא תא טרפמה םישרת ןלהל

 הלמה תא םושר

 [+] רשאו תשקובמה

 הלמה יונישל - 8

 היוצרה הלמה תא םושר
 [+] רשאו הפלחהל

 שופיח ךשמה - [+] הדוקפה תביזע - [-] תיטמוטוא ףלחה - 8
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 :תורעה

 הפלחהה תלועפו [-] לע שקה - תיטמוטוא הפלחה עוציב ךלהמב תטרחתה םא .1

 .קספית

 לכל םוקמ הנפמ לימדרווהש ןויכמ ,רתו* ךורא ללמב ללמ תפלחה תירשפא .2

 .שקבתש ללמ

 םיוות 30 לע הלוע וניא םכרואש טפשמ וא הלמ ,תוא לש שופיח ירשפא .3

 .(םיחוור ללוכ)

 םיוות 40 לע הלוע וניא םכרואש טפשמ וא הלמ ,תואב הפלחה תירשפא .4

 .(םיחוור ללוכ)

 :םילדבה 2-ל טרפ ,ןפוא ותואב עצבתמ תילגנאב הלמ שופיח .5

 .1/7+748 לע שקה ,תפלחומה וא ,תשקובמה הלמה תא בותכל ידכב .א

 םא ןכל .תונטק ןיבל תולודג תויניטל תויתוא ןיב הלידבמ לימדרוו .ב

 םעפו תונטק תויתואב םעפ ,םימעפ רפסמ ךמסמב העיפומ תשקובמה הלמה

 .תשפיחש תואה לדוגב תועיפומה םילמה תא קר אצמת ,תולודגב

 .ךפהלו תילגנאל ופילחהלו תירבעב ללמ שפחל ןתינ .6

 :הרהזא

 הרצק הלמ תשפח םאש ךכ ,"ם*וות תוזורחמ" םילמ *קלח םג תשפחמ תינכותה

 .(ונילא :לשמל) ןהמ קלח הווהמ וז הלמ רשא םילמ םג ועיפוי ,(לא :לשמל)

 .תורצק םילמב רבודמ רשאכ תיטמוטוא הפלחה עצבמ התא דציכ בל םיש ןכל

 םיש הרצק הלמ שפחת רשאכ רמולכ ,םיחוורב שומיש י"ע וז היעב רותפל ןתינ

 .הלממ קלח אלו המלש הלמ יהוזש לימדרווה עדת ךכב .חוור הידצ ינשמ
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 :םוכיסל

 - ונדמל הז קרפב

 .תורחאב ןפילחהלו םילמ שפחל

1 

₪ ₪ ₪ ₪ 

 .שופיחב הצרת הנממ לחה רשא הרושב ןמסה תא דמעה

 .ע8 לע שקה

 .[+] -ב רשאו שופיחל תשקובמה הלמה תא םושר

 .[+] םעפ לכב שקה שופיחב ךישמהל ידכ

 .השדחה הלמה תא םושרו 88 שקמ לע בוש שקה ,הלמה תא תונשל ידכב

 לע וא ,הדוקפה תביזעל [-] שקמ לע וא ,שופיח ךשמהל [+] לע שקה

 .תיטמוטוא הפלחהל 28 שקמ
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 :ןכהפנור נררוכזכ

 ךותמ הלעפהה תכרעמ לש תודוקפ עוציב +וא ,הלעפהה תכרעמל תינמז האיצי

 .לימדרווה

 .05-ל תוכיישה תומיוסמ תולועפ עצבל קקדזת םיתעל

 .הנכותהמ תאצל ךרוצ אלל תאז תושעל ךל תרשפאמ לימדרווה

 :םינפוא 2-ב תאז עצבל לכות

 .לימדרוו תנכות ךותמ דבלב תחא הלועפ עצבל .א

 .תויוצרה תודוקפה לכ תא עצבלו ינמז ןפואב לימדרווה תא בוזעל .ב

 :לימדרווה ךותמ תחא הדוקפ עוציב .א

 :עוציב ןפוא

 .לנוציח תוריש היצפואב רחב 1

 5670100: | :העדוה העיפומ חיש-ודה תרושב .

 .ךל הייוצרה הדוקפה תא םושר 3

 .8₪77071 תינכת לש םש וא ,כ05 לש הדוקפ שיקהל לכות

 תא ךל הארת וז הדוקפ) םאדתת תרזעב רשאו 218 םושר ונלש אמגודב

 .(טקסידה וא קסידה לע םימייקה םיצבקה תמישר

 עע658 <--- 50 06 :העדוה תמשרנ הדוקפה עוציב םויסב .4

 .םאדמא שקמ לע שקה .5

 .הלעפהה תכרעמל תינמז האיצי .ב

 :עוציב ןפוא

 .ינוציח תוריש היצפואב רחב .1

 5010100: | :העדוה העיפומ חיש-ודה תרושב .2



 :תורעה

1 
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 .גאדיתא שקמ תרזעב רשאו 00/4אעכ הדוקפה תא םושר 3

 תאצמנ ןיידע הנכותה ,הגאד לא םלוא ,לימדרווה תא תבזע וליאכ הארנ .4

 .<ופחתש תע לכב הילא רוזחל לכותו ןורכיזב

 תרכומה הדוקפ לכ עצבל לכות .ךל תווצרה תודוקפה לכ תא עצב .5

 .כ05-ל

 .%171 םושר ,לימדרוול רוזחל הצרת רשאכ .6

 קע658 <--0 00 06 :העדוה העיפומ ןותחתה ינמיה קלחב .7

 .םאדמא שקה 8

 אלל םאצמת תשקה + הלאשלו ינוציח תוריש היצפואב תרחב םא

 רטמרפב ךמסמב תאצמנ רשא הדוקפה עיפות ,ה*וצרה הדוקפה | ןויצ

 .(22 קרפ האר) לדחמ תרירבכ 1

 .ל"נה הדוקפה עצבתת אמא בוש שיקת םא

 ידכ ,תכרעמה הנעטנ ונממש ןנוכב תויהל בייח 00\/א2.00% םשב *בוק

 .ינוציח תורישב שמתשהל לכותש

 - תישק קסיד לעב בשחמבו 8:  ןנוכל הנווכה ,לופכ ןנוכ לעב בשחמב

 .חישקה קסידל כ"דב הנווכה

 הצצה תועצמאב ךמסמ ךותמ םג  ינוציח תוריש היצפואב רוחבל ןתינ

 .(21 קרפ האר) 81.1+210 תועצמאב
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 (תספדמ תמאתה) תוספדמ ףוליח - 28 קרפ

 :ןלכהרהיכור נררוכזכ

 .לימדרוול הרושקה תספדמה גוס יוניש

 :הכצלור

 .םיבר תוספדמ יגוס םימייק

 תספדמ וזיא לימדרווה תנכותל ןייצל שי ,הנוכנ הרוצב ספדו: טסקטהש ידכב

 .תוספדמ ףוליח היצפוא תועצמאב השענ הז רוביח .הילא תרבוחמ

 רשא תספדמה םש המושר (עדימה תרושב) ךסמה לש ןותחת ילאמשה קלחב

 .עגרכ הילא הרושק לימדרווה

 תונשלו תוספדמ ףוליח תיצפואב רוחבל ךילע אהי ,הנוכנה תספדמה וז ןיא םא

 .םאתהב םסינותנה

 :גצ)ובצצוכ ןפוה

 .תוספדמ ףוליח תיצפואב רחב .1

 .תספדמ לש םש עיפומ חיש-ודה תרושב .2

 .תוספדמ לש םיפסונ תומש תוארל ידכב ןותחת צחב רזעיה .3

 וא ,תיליבקמ תספדמל 2 שקמ לע שקה ,ךל יוצרה תספדמה םש עיפו* רשאכ .4

 .תירוט תטפדמל 5 שקמ לע

 .ישארה טירפתל רזח ןמסהו עדימה תרושב עיפומ שדחה םשה .5

 :תואבה תולועפה תא עצבל שי המישרב שקובמה בוקה רסח רשאכ :הרעה

 .(ק10) לימדרווהמ אצ .1

 רשא תספדמה יצבק לכ ובו טקסידה תא 4: ןנוכל סנכה .2

 .לימדרווה תא תשכר רשאכ הנכותה תיבמ תלבק
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 ?ןצרה צבוקה והמ תלבקתמה המישרב קודבו םא58'7-ב רשאו כ1א 84:  שקה

 .ךל

 .60קצ 8:אבוקה םש.ק20 :האבה הדוקפה תא םושר ,ותוא קתעה

 הדוקפה תא םושרל ךילע היה* ,א/1עא80 ונה ףבוקה םש םא אמגודל

 .ס0קצ 8:0/12880.280 :האבה

 .שדחמ לימדרווה תא ןעט

 .הנכותה קפסל הנפ ,המישרב וניא שקובמה %בוקה םא
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 < ,דומיע תרקב יוות - 29 קרפ
%* 

 :ןלכהפור נורוכזכ

 .םידומעל ךמסמ תקולח .1

 .תורוש חוויר יוניש .

 .הספדהה תעב הקולח ינפמ םיעטק לע הנגה .

2 

3 

 .ךמסממ קלח לש הספדה תעינמ .4

 .(תוקבדמ רובע בוט) םירוטב ללמ תביתכ .5

 .ךמסמב הרושה יבג לע םילמה םוצמיצ סרוג לע הטילש . 6

 :הכטש הר

 .םידומעל ךמסמ קלחל דציכ ונדמלו 81/1+2 םישקמה תא ונרכה 12 קרפב

 תויתואה חיש-ודה תרושב ועיפוה 8171+2 םישקמה לע תשקה רשאכ ,רוכזכ

 :תואבה

 :4.5 הסרגב

 קות6 0002 עת 1 220 85 0-65 5 < ו|א'צ

 :4.18 הסרגב

 קחו( 60001 0--4 5 85 - 6 אצ

 .ש תואה תיצפוא תא ריכהל ונדמל

 .תויצפואה ראש תא ריכנ הז קרפב

 אוהשלכ םייק ךמסמל סנכה ,וז היצפואב תונומטה . תויורשפאה תא לגרתל ידכב

 .הז רפסב תדמלש םירועשה ךלהמב תבתכ רשא



- 302 - 

 צרוררווי זרווירר :דצכ.ד

 ;רבסה

 .דומיעה ינותנ ךסמ תא ונרכה 12 קרפב

 חוורמה תא עבוק רשא ,תורוש חוויר םשב רטמרפ םייק דומיעה ינותנ ךסמב

 .הספדהה תעב הרושל הרוש ןיב

 .ךמסמה לכ יבגל תורושה חוויר תא עבקי הז ןותנ

 רשא יללכה חווירהמ הנוש חוויר ךמסמהמ קלח יבגל עובקל ךתורשפאב שי

 .דומיעה ינותנב עבקנ

 :עוציב ןפוא

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 .הנוש תורוש חוו*ר הצרת היתחתמש הרושה לע ןמסה תא דמעה

 .ג1+2 לע שקה

 .ראומ עוביר וז הרוש ןימיבו חוור תרוש החתפנ האצותכ

 :ןה תויועמשמה רשאכ חווירל ךל יוצרה רפסמה תא שקה

 .תוור יצח -1

 ליגר חוור -2

 יצחו חוור 3

 .ליגר חוור -4

 :תויצפוא םג תומייק 4.5 הסרגב

 .2.5 חוור -5

6 

 לוטיב לבק* חווירה םלוא חווירב לדבה תוארל ןתינ אל ךסמה יבג לע

 .שלושמ חוור

 .הספדהה תעב

 תורושה חווירל רוזחל הצרת היתחתמש הרושה לע ןמסה תא דמעה

 .דומיעה ינותנב עבקנ רשא יטרדנטסה

 .817+5 לע בוש שקה

 .5 תואה לע שקה

 .יטרדנטסה חווירל תורושה חוויר תא הריזחמ 5 תואה

 .שקובמה חווירב הרקבה יוות 2 ןיב אצמנה עטקה ספדו* האצותכ
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 :;רנכולור יבפכזכ וביעוכ[ל לצפ ;ובב:ר :דצת.>

 :רצע:כ דנגרגר ארעכ

 :רבסה

 .םידומע ןיב וקלוח* אלש םיעטק לע תרמוש וז הדוקפ

 דומעב ספדויו רבעו* אוה ,ולוכ עטקל םוקמ היה* אל יחכונה דומעב םא

 .אבה

 .תואלבטב דאמ הליעי וז הדוקפ

 :עוציב ןפוא

 .ןגהל ךנוצרב וילעש עטקה לעמ הרוש ןמסה תא דמעה .א

 .הז+ק לע שקה .ב

 .(2501א) 8 לע שקה .ג

 .ןגומה עטקה לש הנורחאה הרושב ןמסה תא דמעה .ד

 .11+2 לע שקה .ה

 .(שםאס) ₪ לע שקמ .ו

 תלוביקמ ךורא וניא אוהש יאנתבו דחא ףדב ואולמב ספדו* ל"נה עטקה .ז

 .תורושב ףדה

 .ךשקזכזכ כלור לוע ;:רצכיכדדגר ?רגעניבזכ :דבני.3

 :רבסה

 .ולש תיקלח הספדה עונמלו הספדהל ךמסמ חולשל ךתורשפאב

 .וספדו* אל שארמ םנמסתש םימ*וסמ םיעטק

 תויחנהכ רומשל אלא ,סיפדהל הצור ךניאש תורעה רובע הליעי וז הדוקפ

 .לשמל הכירעל

 :עוציב ןפוא

 .לרטנל ךנוצרבש עטקה לעמ ןמטה תא דמעה .א

 .ה1+2 לע שקה .ב

 .(אס) א לע שקה .ג

 .ספדוי אלש עטקה לש הנורחאה הרושב ןמסה תא דמעה .ד
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 .הז/י+ש לע שקה .ה

 .(צמ5פ) צ לע שקה .ו

 .ספדו* אל ןמוסמה עטקה | .ז

 :בירווכ-כ 'ל'לזכ ערכיצרבככ :דבני.4

 :רבסה

 .ףד ותואבש אבה רוטב ללמה ךשמה תספדהל םרוג ,הז הרקב ות

 בר הספדהב ךרוצ שי רשאכ ,תוקבדמ תנכהל רקיעב שמשמ הז הרקב ות

 .תירוט

 רי! תרזחה תורשפאמ רשא תוספדמב קר תירשפא וז היצפוא יכ ןייצל בושח

 .תינרוחא

 :עוציב ןפוא

 .םיוסמ רוטב הנורחאה הרושה לע ןמסה תא דמעה .א

 .817+ק לע שקה .ב

 .6 לע שקה .ג

 .אבה רוטב ספדוי תנמיסש ותל תחתמ רשא עטקה .ד

 רנה תא טזהל תולגוסמ רשא תוספדמב ירשפא הז הרקב ות .1 :תורעה

 .תינרוחא

 .תוקבדמ תנכה - 30 קרפב טוריפ האר .2
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 .תואסרגה *:תשב תומייקה דומיעה תרקב תויצפוא תא וניאר הכ דע

 :םיפסונ הרקב יוות 3 ופסונ 4.5 הסרגב

 ןכווט רגר ;:רדוכ ובובצוכיב4:ר [בררוכב יוביוינ.ד

 הדווכיצגגר יבוצרכ ךסוכבכ

 :רבסה

 לותנ ךסמב תעבקש םוצמצה םרוג תא ינמז ןפואב תונשל ךתורשפאב שי

 .דומיעה

 :עוציב ןפוא

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 .שדח םוצמצ םרוג הצרת הבש הרושה לעמ ןמסה תא דמעה

 .81/7+5 לע שקה

 .ךל יוצרה םוצמצה זוחא תא םושר ודילו א לע שקה

 .90% -ל תונתשהל םוצמצה םרוגל םורגי ,908[] אמגודל

 .70%-200% :םוחתב םוצמצ םרוג םושרל ךתורשפאב

 ןטק הלמל הלמ ןיב חוורמה היה* ,רתו* ךומנ זוחאהש לככ :הרהזא

 .רתוי

 םוצמצה םרוגל רוזחל ךנוצרב הירחאלש הרושה לע ןמסה תא דמעה

 .דומיעה ינותנ ךסמב םושרה ,יטרדנטסה

 .817+2 לע בוש שקה

 .תאדמא-ב רשאו א תואה לע שקה
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 נרצכ:כ דוכככוצע .ררייב:ר רזדור ילצ) :רוכילוש .>

 :רבסה

 .ךמסמה ךותמ תספדמב ריינה תזזה לע טולשל ןתינ

 .ומצע ריינה תא אלו הספדהה שאר תא םיזיזמ השעמל

 :עוציב ןפוא

 .רילנה ףד תא זיזהל ךנוצרב הבש הרושב ןמסה תא דמעה .א

 .817+2 לע שקה .ב

 .(ןותחת ,ןוילע ,לאמש ,ןימי) יוצרה צחה לע שקה .ג

 .ריינה תא זיזהל ךנוצרבש תוזוזתה רפסמ תא םושר .ד

 .רושיאל אדמת שקה .ה

 .הנימי םיוות אאא ריינה תזזה - אאא-ל

 .הלאמש םיוות אאא ריינה תזזה - אאא<-

 חוולרב םג בשחתהל שי תינרוחא תורוש אאא ריינה תזזה - אאא |

 תורוש 5  ר"לנה תא ריזחהל ךנוצרב םא ,רמולכ תורושה

 שי ,3  תורוש חוויר תעבק דומיעה ינותנ ךךסמבו תינרוחא

 .תינרוחא תורוש 15 לש הזוזת רמולכ 15 ןאכ םושרל

 תורושה חווירב בשחתהל שי  .תורוש אאא רינה םודיק - אאא |

 .דומיעה ינותנבש
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 :זבוכישל

 - ונדמל הז קרפב

 ריכהל

 .א

 .ב

 .ג

 .ז

 .17+5 םישקמה י"ע םילבקתמה הרקבה *וות תא

 דומע ףוסל ןומיס -

 .תורוש חוויר לש ינמז יוניש - 6

 .יטרדנטס תורוש חווירל הרזח - 5

 גנש ינפ לע לוציפ ינפמ ,עטק לע הנגה תליחת - 8

 .עטק לש הנגה םויס - 8

 .ספדו* אל רשא עטק תליחת - א

 .ספדו* אלש עטקה סויס - צ

 .םוצמצ םרוג - א

 .תספדמב ריינה תזוזת לע הטילש - םיצח

 .םיפד
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 תוקבדמ תנכה - 30 קרפ ו

 :ןלכרפכור עתורוכזכ

 .תוקבדמ תספדה רובע ךמסמ תנכה

 :הכש זר

 .חולשמל תופטעמ רובע ,תוקבדמ סיפדהל שי םיתעל

 תא הליחת דומלל שי ןכלו גוזימה ךילהת תועצמאב תעצבתמ תוקבדמה תנכה

 .(19 קרפ) גוזימה אשונ

 .דבלב תחא הקבדמ רדגות (תינבתה) דלשה ךמסמב

 עבק** תוקבדמה ןכותו דומעב תוקבדמה 'סמ ,הרושה יבג-לע תוקבדמה רודיס

 .ךשמהב

 שארל ריינה תא ריזחהל תלגוסמ רשא תספדמ ךתושרב יכ אדוול שי הליחת

 שמתשהל לוכ* ךניא וזכ תספדמ ךתושרב ןיא םא ,הדובעה עצמאב ףדה

 .וז תורשפאב

 :צנובצוּ> ןשוא

 .שדח ךמסמ חתפ .1

 תוקבדמ :םש

 70 :בחור

 :ןלהלש דלשה ךמסמ תא ןכה .2

 אםטש]

 תבותכ[

 ריע(

 ץז]

 וםשק

 !תבותכ(

 ריעא

 0ז]



 :םוכיסל
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 - ונדמל הז קרפב

 .17+5 םישקמה י"ע םילבקתמה הרקבה יוות תא ריכהל

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 .ה

 ו

 דומע ףוסל ןומיס - ש

 .תורוש חוויר לש ינמז יוניש - 6

 .יטרדנטס תורוש חווירל הרזח - 5

 ינש ינפ לע לוציפ ינפמ ,עטק לע הנגה תליחת - 8

 .עטק לש הנגה םויס - ₪

 .ספדוי אל רשא עטק תליחת - א

 .ספדוי אלש עטקה םויס - צ

 .םוצמצ םרוג - א

 .תטפדמב ריינה תזוזת לע הטילש - םיצח

 .םיפד
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 :הרקב יוות ינש שי ךמסמב :בל םיש

 לש 'ב קלחל 'א קלח ןיב דירפמ רשא ,דומע תרקב ות - ע[] (א

 .תינבתה ךמסמ

 ליחתמ ןאכ יכ תספדמל הארוה ןתונ רשא ,6 הרקב ות - 60[] (ב

 .שדח רוט

 .([+] -ו ע10) ישארה טירפתל רוזחו ךמסמה תא רומש

 ןכותל סנכה) ךמסמה לש דומיעה ינותנ ךסמל סנכה

 .(12 קרפ האר) ([5] שקמ לע םיימעפ שקהו ךמסמה לע ןמסה

 :םינותנ רפסמ תונשל שי דומיעה ינותנ ךסמב

 תא דמעה ,טילקת

 .תחא הקבדמבש םיוותה רפסמ תא הפ םושרל שי - רוט בחור .א

 (םי'צניא *אצחב) קחרמה - םי'צעא יאצהב ףד לדוג .ב

 .היתחתמש וּזל

 .ףדה בחורלש תוקבדמה 'סמ - םירוט 'סמ .ג

 תחא הקבדמ שארמ

 .הקבדמל הקבדמ ןיב שי םידירפמ םיוות המכ - םירוט ןיב חוורמ .ד

 .תחא הקבדמבש תורוש 'סמ - דומעב טסקט תורוש 'סמ .ה

 ומשר* רשא ,תוקבדמ סיפדהל ונילעש חיננ :אמגוד

 .תוחוקל

 .13 וניה הקבדמ לכ בחור

 .4 אוה הרושה ךרואל תוקבדמ 'סמ

 .םיוות 3 םידירפמ הקבדמל הקבדמ ןיב

 .תורוש 3 שי הקבדמ לכב

 ןרוג *כדרמ ןורי לכימ :וןל הדוהי

 8 ןמציו 5 הזוניפש 20 אישנה

 הילצרה א"ת א"ת

 לש תובותכ ןהילע

 לוס הניד

 99 ןיעידומ
 ג"ר
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 :םיאבה םינותנה תא םושרנ דומיעה ינותנ ךסמב

 .13 - רוט בחור
 .5 - םי'צניא יאצחב ףד לדוג

 .4 - םירוט 'סמ

 .3 - םירוט ןיב חוורמ

 .3 - דומעב טסקט תורוש 'סמ

 .(ע10) דומיעה ינותנ ךסמ תא רומש .6

 .ונלש םינותנה +בוק היהי רשא ,שדח ךמסמ חתפ .7

 תובותכ :םש

 70 :בחור

 .19 קרפב תדמלש םיללכל םאתהב םיאבה םינותנה תא םושר .8

 א"ת?20 אישנה?יול הדוהי

 א"תל?5 הזוניפש?ןורי לכימ

 הילצרה?8 ןמציו?ןרוג יכדרמ

 ג"ר?99 ןיעידומ?לוס הניד

 .([+] -ו ע10) ישארה טירפתל רוזחו ךמסמה תא רומש

 םיכמסמה ינש ןיב גוזטמ עצבו גוסמ היצפואב רחב ישארה טירפתה ךותמ 8

 .התע הז תינבש

 םירוטה רפסמל ההז תט"הל ךירצ - טלפ צבוקב תוקבדמ/םיכמסמ ןותנה

 .דומיעה ינותנ ךטמב תמשרש



- 811 - 

 :ךכ גוזימה ךסמ האריי ונלש אמגודב

 :זםבו-ככיט

 דלש ךמסמ
 םינותנ צבוק
 דירפמ ות
 גולידל םינותנ תוצובק רפסמ
 (ל/כ) ? הספדהל טלפ
 (קיר/םש) טלפ ץצבוק
 טלפ ףבוקב תוקבדמ/םיכמסמ

 - ונדמל הז קרפב

 :םיאבה םיללכה לע הדפקה ךות תוקבדמ ןיכהל

 .הרוחא רוזחל תלגוסמ תויהל תבייח תספדמה 41

 .דבלב תחא הקבדמ ליכי רשא ,(דלש) תינבת ךמסמ תונבל שי

 .6 הרקבה ותב םייתסהל בייח דלשה ךמסמ

 רשא םינותנל דומלעה ינותנ ךסמ תא ןכדעל שי

 .תוקבדמ

 ןותנב .גוסמ ךילהת עצבל שי

 םשרנש רפסמה תא | םושרל

 ."דומיעה

 תנכהל ומיאתי

 שי "טלפ בוקב תוקבדמ/םיכמסמ"

 יגותנ ךסמבש םירוט 'סמ" ןותנב
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 (זאזיססאד) םיצבק אובי - 31 קרפ

 .תורחא תונכותב ובתכנ רשא םיצבק לימדרוול אבייל ךל תרשפאמ וז היצפוא

 .לימדרווב וילע דובעלו תרחא הנכותב בתכנ רשא צבוקל אורקל ,רמולכ

 האבייל לכונש ידכב תרחאה הנכותהמ צבוקה תא אצייל תישאר גואדל ןבומכ בושח

 .לימדרוול

 ףוחמש הלעפהה תכרעמב) 205-ב צבוקה לש ומש והמ ררבל שי אוביה עוציב םרטב

 .אבוקה גוס והמו ,(לימדרוול

 :צנובצובכ |ןשכוק4

 .צבוקה תא אבייל ךנוצרב וכותל רשא ךמסמל סנכה וא ,שדח ךמסמ חתפ .1

 .17+ק6 שקה .2

 .(תילגנאב) אבוימה \בוקה םש תא םושר 1[תקסת( ת16 אגס: :הלאשל 3

 .םאדמת תרזעב רשאו

 %וחמ) 05-ב עיפומ אוהש יפכ צבוקה גוס תא םושר %% :הלאשל .4

 .םאדמא תרזעב רשאו (לימדרוול

 :הרעה

 שי ,(תירבעב םוקמב תויזעול תויתוא ,ךופה ללמ) יוארכ רבעוה אל צבוקה םא

 .(22 קרפ האר) 14415 ךמסמבש 1120081 הדש תא תונשל

 :םיכרע העבראמ דחא לבקל לוכי הז הדש

 .(סז'כ) הנשי דודיק תטיש ,(כ188067) רשי תויתוא ןוויכ -כס

 .(אאש) השדח דודיק תטיש ,(218201) רשי תויתוא ןוויכ - כא

 .(010) הנשי דודיק תטיש ,(אתשמַת5פַמ) ךופה תויתוא ןוויכ - 0

 .(אאש) השדח דודיק תטיש ,(אמ0שת588) ךופה תויתוא ןוויכ - אא

 תא תוסנל . ונתצלמה ,דודיקה תוטיש אשונ לכב בחרומ רבסהל סנכהל םוקמב

 .המיאתמה היצפואה תא %מאלו תוטישה תעברא



- 318 - 

 / ( א 1'02) םיצבק אוצי - 32 קרפ

 .תרחא הנכותל לימדרוו ךמסמ תרבעה רשפאל ידכב שורד הז אוצי

 םיאת* <ףבוקהש ידכב ,תרחאה הנכותב םיצבקה אובי יללכ תא תעדל ןבומכ בושח

 .הדובעל

 :צנובצוכ ןפוא

 .עגרכ לימדרוול תמאתומה תספדמה םש תא ףילחהל שי .תוספדמ ףוליח .1

 .םאפסת1 - הניה תמאתומ תויהל הכירצ רשא תספדמה

 .ישארה טירפתה ךותמ תוספדמ ףוליח - היצפואב רחב .א

 ןפואב ךשמה ,תרחא תספדמ םש עיפו* השקה לכבש ךכ ןותחת \חב שמתשה .ב

 .(א207) תשקובמה תספדמה עיפותש דע הז

 .(תיליבקמ תספדמ) 5 וא (תירוט תספדמ) 2 תואה לע שקה .ג

 .ל"נה תספדמה םש עיפומ עדימה תרושבו המאתוה תספדמה .ד

 (הנש* דודיק תטיש) 0120602 םה וז תספדמב םיירשפאה תויתואה יגוס .2

 .(השדח דודיק תטיש) אשש60כ-ו

 .(12 קרפ האר) דומיעה ינותנ ךסמב םיעבקנ תויתואה י*גוס ,ךריכזהל

 .ישארה טירפתה ךותמ "הספדה" היצפואל סנכה .3

 .אוציל לוצרה צבוקב רחב

 .(תכרעמ) מ םושר (מ/ה/י) טלפה גוס הלאשל

 .ךישמהל ידכב 10 שקה

 :העדוה חיש-ודה תרושב םשרת םויסבו ,הלחה בוקה תינב .4

 לטבל [-]| ;סיפדהל 0

 .%בוקה תא סיפדהל ידכב 10 שקה ,אוציה תאצות תא קודבל ךנוצרב םא .5

 .[-] שקה ,תאז תושעל ךנוצרב ןיא םא

 תומש ההזמ ע025(2-ה ןיאש ןויכמ ,הנוש םשב בוקה ארקנ לימדרוול צוחמ .6

 לנותנ ךסמב טיבהל שי ,2כ05-ב ךמסמה ארקי דציכ תעדל ידכב .תירבעב

 .הז טרפ ןיוצמ םש ,ךמסמה לש קויתה



 :תורעה

 (תירבעב םוקמב תויזעול תויתוא ,ךופה ללמ) יוארכ רבעוה אל \בוקה םא
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 :(לןארכ עצבת* אוציהש דע ,דרפנב ךרד לכ הסנ) תוביס רפסמ ךכל תולוכי

.4 

.2 

 םיכמסמ לש אוצ* רשאמ רתו* חילצמ תילגנאב ךמסמ לש אוצי םיתעל 3

 .(22 קרפ האר) טא[24781/15 ךמסמבש 1/1207 הדש תא תונשל שי

 :םיכרע העבראמ דחא לבקל לוכי הז הדש

 .(01כ) הנשי דודיק תטיש ,(7'21886) רשי תויתוא ןוויכ -ם0

 .(אפש) השדח דודיק תטיש ,(כ18861) רשי תויתוא ןויכ - תת

 .(020) הנשי דודיק תטיש ,(תח/מא5מ) ךופה תויתוא ןוויכ - אס

 .(אטש) השדח דודיק תטיש ,(אתעתִתפמ) ךופה תויתוא ןווכ -תא

 .לוארכ רובעי צבוקהש ידכב ,ל"נה תויצפואהמ תחא תא הסנ

 .אטשסספ-ו 0:כ602 םה אוצי יצבקב םיירשפאה תויתואה יגוס יכ ונעיצ

 םא .אציל ךנוצרב רשא ךמסמה לש דומיעה ינותנ ךסמב םושר המ קודב

 .אטשססע -ל ותונשל הסנ ,0200ת2 גוסה ,1א -ו 1ע םיפיעסב םושר

 .תירבעב

 :ילגנאה ןנוכל ךמסמה תא קתעה

 .אוציל *ןצרה ךמסמה לע ןמסה תא דמעה .א

 .ת1 שקה .ב

 תולאשה הנגצות תעכ) 81.7+788 שקה :ןנכ לא  :הלאשל .ג

 .(תילגנאב

 ךמסמה אצמנ וב  ןנוכ ותוא יוצר) ןנוכה 'סמ תא םושר .ד

 .(קתעומה

 .םאדעא תרזעב רשאו שדח ךמסמ לש םש םושר א 48: :הלאשל .ה

 .(ליגר) א םושר 1צקמ: :הלאשל .ו

 .ישארה טירפתל רוזחל ידכב [-] שקה .ז

 .17+788 תרזעב ילגנא ךסמל ךסמה תא ךופה .ח

 היצפואב רחב) ישארה טירפתה ךרד אוציה ךילהת תא עצב .ט

 .5 שקה - טלפה גוס הלאשלו ,(קתזאד
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 תמרוג וז הטישש רוכזל שי םלוא ,הקתעה תועצמאב םיצבק אציל תפסונ הטיש הנשי

 .וקווקו ?וביע ומכ ,לימדרווה ךמסמ לש ויתונוכתמ קלח דוביאל

 .טילקת ןכותל סנכה .1

 .אצייל ךנוצרב רשא ךמטמה לע ןמסה תא דמעה .2

 .(הקתעה) 1 שקה 83

 .אצייל ךנוצרב וילאש ןנוכה םש תא םושר :ןנוכ לא :הלאשל .4

 שדחה ךמסמה תא תונכל הצרת וב רשא ,םשה תא םושר :םש :הלאשל .5

 .(אצוימה ךמסמה לש םש ותוא תא תתל םג ךתורשפאב)

 .מ םושר :גוס :הלאשל .

 .אל םושר (ל/כ) ? הספדהל :הלאשל .7



- 916 - 

 33 קרפ
 (ירבע/ילגנאו ילגנא /ירבע ןולימ) ןולימדרוו

 םינולימב שמתשהל לימדרווב הדובע ידכ ךות רשפאמ רשא רזע ילכ אוה ןולימדרוו

 .ירבע/ילגנאו ילגנא/ירבע

 קוחמל ,רישי ןפואב ךמסמה לא ןולימה ךותמ םילמ ףולשל רשפאמ םג ןולימדרוו

 .םישדח םינותנ ףיסוהלו ןוללמהמ םינותנ

 רבעמ םיפסונ םיטקסיד ךתושרב תו:הל םיכירצ | ,ןולימדרוו םע  דובעל ידכב

 :לימדרווה תנכות טקסידל

 תינכות - | ןולימדרוו -

 ילגנא/ירבע - | ןולימדרוו -

 ירבע/ילגנא - | ןולימדרוו -

 .לימדרווה תנכות תניעט ינפל ןועטל שי ןולימדרווה תא

 א :ןולימדרווה תויורשפא ןלהל

 ויליוכ-דררוו:ר ?ר'לעעיכתר

 .411+28 לע השקה י"ע תעצבתמ ןולימדרווה תלעפה

 ןת*נו לימדרווה םע הדובעה ןמז לכ בשחמה ןורכ'זב ןועט ןולימדרווה ,השעמל

 .ל"נה םישקמה תרזעב הצרתש בלש לכב וליעפהל
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 ןויליוכ דרוו:רוכ ;רל+יבצי

 :םיכרד יתשמ תחאב תעצבתמ לימדרווה יכסמל הרזחב ןולימדרווהמ האיצ*י

 .ןולימדרווה תביזע - 6

 .וב השענש אוהשלכ יוניש תרימש ךות ןולימדרווה תביזע - 0

 לכותו בשחמה ןורכיזב ראשנ אוה ,ןולימדרווה תבי'זע רחאל םג יכ רוכזל שי

 .הצרתש תע לכב בוש ךסמה לע וגיצהל

 ףהשוכה הבכוזנ לע הרהכסה

 :אבה ךסמה לבקתמ ןולימדרוול הסינכה םע

 <6<6<< ןולימדרוו >>>>>
 שש בבר שש רעו שש-בש

 (*עלקלא ןבואר) :לגנא-ירבע ןולימ

 מ"עב הדסמ תאצוהל תורומש תויוכזה לכ (0)
 ל = --..--הו-הדד----=----ה-החהה-ההההח--ההההחהלהההחהההההההההההההההה=--ההה-הההההההה-ההההה-ל ה

 :תשקובמ הלימ שקה
 וו

 ןויע ק8סת ק80ַט ,הריחב ]|| ,הקיחמ 261 ,הסינכ <-4
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 .ךפיהלו תילגנאב הישוריפ תא אוצמלו תירבעב הלמ לבקל לוכ* ןולימדרווה

 .תשקובמה הלמה תשקהל השקב ובו ל"נה ךסמה עיפומ ,ןולימדרוול הסינכה םע

 (םאדמא 5011808 ץטסתש) תילגנאב וא (:תשקובמ הלמ שקה) תירבעב העיפומ השקבה

 .ע2 שקה ,הפשה תא תונשל ךנוצרב םא

 תוירשפאה תויצקנופה ןהמ הארמה טירפת עיפומ (ולש הנושארה הרושב) ךסמה שארב

 .תשקומה הפשה יונישל תמרוג וז היצפוא ,ע2 הניה ןהמ תחא ,הריחבל

 .תויצקנופה תרוש וז טירפת תרושל ארקנ ךשמהב

 ןוליוכדרווכ ;תולוכ \עופיור

 רשאו אוצמל ךנוצרבש הלמה תא םושר ,(ת2 שקמ י"ע) שקותש הפשה תא תעבקש רחאל

 .םואד תא תרזעב

 .היתחתמש ךסמה עובירב הימוגרת תמישר עיפות ,האצמנ תשקובמה הלמה סא

 התיה הרומא וב םוקמה לא ןולימה ךתוא איב* ,תשקובמה הלמה האצמנ אל םא

 .ןולימב הנניא תשקובמה הלמה - העדוה עיפות ךסמה תיתחתבו הלמה תויהל

 :אבה ןפואב תפסונ הלמ שפחל וא ,(556 י"ע) ןולימרווהמ תאצל לכות הז בלשב

 .תשפיחש תמדוקה הלמה תא קוחמל ידכב ₪1 שקה -

 .השדחה הלמה תא םושר -

 .ע2 שקמ ידי לע הפשה תא תע לכב תונשל םג לכות

 :אמגוד

 ךלש ןולימה טלוק הפש וחסאב קודב ,תאז הסנת םרטב) תינוכמ הלמה שופיח

 .(עגרכ

 .םאדמת תרזעב רשאו תינוכמ הלמה תא שקה
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 %66<% ןולימדרוו >>>>>

 (:עלקלא ןבואר) ילגנא-ירבע ןולימ
 מ"עב הדסמ תאצוהל תורומש תויוכזה לכ (0)

----------------======= 0 

 תינוכמ :תשקובמ הלימ שקה

 םסססע סע תינוכמ

 ספת

 ככ

 טפת

 080002 ררג תינוכמ

 ןויע קאסם ק800 ,הריחב |) ,הקיחמ 261 ,הסינכ <-ב

 הלמה לש שוריפ לבקתה ףסונב .תשקובמה הלמה ישוריפ לכ ועיפוה ךסמה לע

 קלחה תא ךינפל גיצה | ןולימדרווה רמולכ ,(ררג תינוכמ) ןולימב האבה

 .ןולימה לש וכשמה איה ררג תינוכמ הלמהו ןולימבש יטנוולרה

 .ןולימה ךותמ תופוצר תורוש שמח תוגצומ םעפ לכבש איה ךכל הביסה

 םישקמה תרזעב הטמו הלעמ יפלכ ולוכ ןולימב ןייעלו ךישמהל לכות הז בלשמ

 .סשסכת -ו סקז נס

 ולוכ ןוליזככ ןויצע

 .(8-2) ת דע א -מ ולוכ ןולימב ןייעל לכות ₪ כת-ו א 1]כ םישקמה תרזעב

 .םדוקה ףיעסב ראותמש יפכ ,תמ*וסמ הלמ שפחל םג לכות בלש לכב
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 ןוילור:;ר נרזד>הר

 לכות ,ךבתכממ קלח תוארל עירפמו ךל חונ וניא ךסמה יבג לע ןולחה םוקימ םא

 .ךסמה יבג לע רחא םוקמל וזיזהל

 .ע1 היצפואה העיפומ תויצקנופה תרושב

 :ךכ ןולימה האריי ,ע1 לע שיקת םא

 6666< ןולימדרוו >>>>>

 ןולח תזזה בצמ

 ק1 לע בוש שקה ןולחה תזזה םויסב
 רו וו וירה והווי יויו ווי

 תינוכמ :תשקובמ הלימ שקה
 וורו ווי

 ₪סססע ס8ע תינוכמ

 ספע

 הוטסס6

 שפת
 יי ררג תינוכמ

 ןולחה תזזהל םיצחה ישקמ לע שקה

 .ךל יוצרה םוקמל םיצחה תרזעב ןולחה תא זזה

 .ל*גרכ דובעל ךשמהו 1 לע בוש שקה ,ןולחה תזזה םויסב
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 ןוליזכ:ר ךונרזכ (כשטכוככ ;ולזכ כוליוע

 לכות ,השוריפ תא עדו: ךניא רשא הלמ ךל הרסחו תילגנאב טסקט בתוכ התא רשאכ

 .טסקטה ךותל רשיה תשקובמה הלמה תא וכותמ ףולשלו ןולימב רזעהל

 .ןולימב רזעיהל לכות הלמ ךל הרסחו תירבעב טסקט בתוכ התאש הרקמב םג

 :עוציב ןפוא

 רשא הלמ ונ>ל הרסח הכלהמבש תילגנאב טסקט תביתכ לש בצמ חקינ אמגודכ

 בצמ לע םג וז אמגוד םשיל ןתינ ןבומכ) השוריפ תא םיעדו* ונא ןיא

 .(ירבע טסקט םיבתוכ רשאכ ךופה

 .ןולימל ןיידע סנכת לא .א

 .ךסמה יבג לע ל*גרכ טסקטה תא םושר

 דחמ עגעתמא 45 0א 75 :אבה טסקטה תא םושר אמגודל

 דציכ עדו: ךניא םלוא ,"ןחלוש" הלמה תא םושרל ךנוצרב הז בלשב

 .תילגנאב התוא םיבתוכ

 :ןולימהמ השוריפ תא ףולשנ דימו תירבעב הלמה תא םייתניב םושר .ב

 דחמ עבטמא 45 א דצמ ןחלוש*

 ןולימל סנכהו ב ףיעסבש תיבכוכה תנמוסמ וב םוקמב ןמסה תא דמעה .ג

 .817+28 תרזעב

 גיצהו ןולימה ךותל "ןחלוש" הלמה תא סינכה רבכ ןולימדרוו .ד

 .(הישוריפ המ הארו הלמה תא םושר ,אל םא) הישוריפ תא ךינפל

 .רתויב ךל הארנה שוריפה לא ןמסה תא אבה םיצחה תרזעב .ה

 .(תויצקנופה תרוש האר) 10 שקה  .ו

 .שקובמכ בותכה טסקטה ךותב הבלתשה תרחבש הלמה .ז
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 ןוליוכל םיכרצע  הפכטשוה

 םילמה רצוא תא לידגהל ךכבו וב תועיפומ ןניא רשא םילמ ןולימל ףיסוהל לכות

 .וב אצמנ רשא

 :עוציב ןפוא

 .1/7+28 י"ע ןולימל סנכה .א

 .ןולימל סינכהל ךנוצרבש השדחה הלמה תא םושר .ב

 י .ןודלי םושר :אמגודל

 תאצמנ הנא הלמה םא .ךסמב הישוריפ ועיפו* ןולימב תאצמנ הלמה סא .ג

 הלמה עיפוהל התיה הרומא וב םוקמל תינכותה ךתוא איבת ,ןולימב

 .ןולימב התיה וליא

 6666% |ולימדרוו >>>>>

 (:עלקלא ןבואר) :לגנא-ירבע ןולימ
 מ"עב הדסמ תאצוהל תורומש תויוכזה לכ (0)

 ןודל: :תשקובמ הלימ שקה

 ג הדלי
 ץסטתא8א 1

800 

4 
 מ

 ןול:מב הנניא תשקובמה הלימה

 .(ףסוה) ע7 היצפואה תמייק תויצקנופה תרושב .ד

 .ןולימל תושדח םילמ ףיסוהל ךל תרשפאמ וז היצפוא

 .ק7 שקה



 .ה

 .ז
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 :אבה ךסמה לבקתה

 %%%6% )ולימדרוו >>>>>

 ןולימל ךרע תפסוה
 ע7 לע בוש שקה ,ךרעה תפסוה םויס רחאל

 ןודל*  :תשקובמ הלימ שקה

 ןול*מב הנניא תשקובמה הלימה

 .הלמה ימוגרת תא םושרתש ןיתממו ךסמה ךותב אצמנ ןמסה

 אדמת שקה 412 שוריפה תא םושר :אמגודל

 .טאדמא שקהו 61182 ,הלמל ףסונ שוריפ םושר

 .םישוריפ דועו דוע ףיסוהל לכות וז ךרדב

 .ע7 בוש שקה םויסב

 .ןולימל ופסותה הימוגרתו השדחה הלמה

 .ם56 שקה טסקטל רוזחלו ןולימהמ תאצל ידכב



 שמוי
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 נרוכיינכ ;רלוכל  ובוברצר ;ריכשו>הר

 .תומייק םילמל םיפסונ םישוריפ ןולימל ףיסוהל לכות

 :עוציב ןפוא

 .11+28 י"ע ןולימל סנכה .א

 .תשקובמ הלמ םושר .ב

 ןודלי םושר :אמגודל

 %%%%< ןולימדרוו >>>>>

 (*עלקלא ןבואר) :לגנא-ירבע ןולימ
 מ"עב הדסמ תאצוהל תורומש תויוכזה לכ (0)

 ןודל*  :תשקובמ הלימ שקה

 | ןודלי

| 

 6 תודלי

 סע

| 

 ןויע סשסת ק80כ ,הריחב ||! ,הקיחמ 261 ,הסינכ <-ר
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 .ת8 שקה .ג

 <<<%<%< ןולימדרוו >>>>>

 ןולימב ךרע יוניש
 ק8 לע בוש שקה יונישה תביתכ רחאל

 ןודל*  :תשקובמ הלימ שקה

14 
4 

 ןו*ע קשסמ 800 ,הריחב (|] ,הקיחמ 261 ,הסינכ <-ד

 .הקיר הרושל ןמסה תא דירוהל ידכב שורדה םימעפה רפסמכ אמא שקה .ד

 .הלמל ףסונ םוגרת םושר

 .םאדמא שקה 888צ שוריפה תא םושר :אמגודל

 .םאדמא שקהו צסזנאש 30 :הלמל ףסונ שוריפ םושר

 .ע8 שקה םויסב .ה

 .ןולימל ופסותה םישדחה םימוגרתה

 .₪56 שקה טסקטל רוזחלו ןולימהמ תאצל ידכב .ז

 צרוכייק :;רלוכוכ וביוכוברנר נרקקיזרוכ

 םתוא קוחמל לכות ,ךל םיארנ םניא רשא םימוגרת םימייק ,תמייק הלמל םא

 .ךל םיארנה םימוגרתה תא קר ריאשהלו

 :עוציב ןפוא

 .1/7+28 י"ע ןולימל סנכה .א
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 .תשקובמ הלמ םושר .ב

 .ןודלי םושר :אמגודל

 <%66%% )ולי*מדרוו >>>>>

 (:עלקלא ןבואר) ילגנא-ירבע ןולימ
 מ"עב הדסמ תאצוהל תורומש תויוכזה לכ (0)

 ןודל*  :תשקובמ הלימ שקה

 6 ןודלי
| 

 ספסצ

 ץסטתשססע

 8 תודלי

 ןויע תש0מ 2800 ,הריחב |[! ,הקיחמ 261 ,הסינכ <-ב

 .ע8 שקה .ג

 <6%6< )ולימדרוו >>>>>

 ןולימב ךרע יוניש
 ע8 לע בוש שקה יונישה תביתכ רחאל

 ןודל*  :תשקובמ הלימ שקה

6 6 
4 8 

 ספסל ס8סצ

 ץסטתשססֶצ ץסותשססע

 ןויע קאס 2ש00 ,הריחב 1 ,הקיחמ 261 ,הסינכ <--ר



 .ז

 .ח

- 827 - 

 .(לאמש דצבש הז) לטבל ךנוצרבש םוגרתה לא ןמסה תא אבה

 תושמשמ ןה .היצפואל תסנכנ םרטב ויהש יפכ םילמה וראשנ ןימי דצב

 .תוקוחמה םילמה תא רזחשל ךל תועייסמו הטרח לש הרקמל

 .פמת לע שקה

 םיפיעס תא בוש עצבל ךילע אהי ,םיפסונ םימוגרת קוחמל ךנוצרב םא

 ו .'ה-ו 'ד

 .ןולימהמ וקחמנ םייוצר יתלבה םימוגרתה .28 שקה םויסב

 .₪56 שקה טסקטל רוזחלו ןולימהמ תאצל ידכב

 ןוליוכוכ וכלוע ךרטע  ורקקייורוכ

 :אבה ןפואב תאז עצבל לכות ,הימוגרת לכ לע ןולימהמ הלמ לטבל ךנוצרב םא

 :עוציב ןפוא

 .א

 .ב

 .ג

 .817+28 י"ע ןולימל סנכה

 .תשקובמ הלמ םושר

 ןודלי םושר :אמגודל

 .24 שקה

 %66<< ןולימדרוו >>>>ל
 -------------------ר-'--------ר-00-

 ןול*מהמ ךרע תקיחמ

 4 לע בוש שקה הקיחמה רושיאל

 ההווה

 ןודלי :תשקובמ הלימ טקה

4 

4 

 סףסצ

 ןויע קאסמ שט ,הריחב ||1 ,הקיחמ 261  ,הסינכ <-ר



 .ד

 .ה
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 .ע4 בוש שקה הקיחמה תא רשאל ידכב

 , (ק4 שיקהל םוקמב 856 י"ע הדוקפה תא לטב ,תטרחתה םא)

 .₪56 שקה טסקטל רוזחלו ןולימהמ תאצל ידכב

 יובוי) זבוב ררנר יוביוט

 :אבה ןפואב ונקתל לכות ,םילמה תחאל יוגש םוגרת תמשר םא

 :עוציב ןפוא

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 .ה

5 

 .ז

 .11+98 י"ע ןולימל סנכה

 .תשקובמ הלמ םושר

 .28 שקה

 .לןגשה םוגרתה לא ןמסה תא אבה

 ןוכנה ךרעה תא בותכ

 .רושיאל 8 בוש שקה

 .856 שקה טסקטל רוזחלו ןוללמהמ תאצל ידכב
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 . ו תולקת - 34 קרפ
--69)\ 

 י :ןכהשפוהר נררוכזכ

 .הדובע ןמזב תוירשפא תולקת

 תולועפה תא עצבל הלוכ* הניא הנכותה זאו תויועט םישוע הדובעה ךלהמבש הרוק

 .הלקתה יפוא תא תטרפמה האיגש תעדוה העיפומ הלאכש םירקמב .תושקובמה

 :ןרובע תונורתפו תוירשפא תולקת ןלהל

 אסצ תפגסצ םתתסת תמגפכזאש כתזטמ 4 |:העדוה .1

 807, תסזתצ עז (1שאסתפ) ל

 ןיא רשא ןנוכב בותכל וא אורקל הסנת רשאכ העיפומ וז הרעה :הביס

 רשא שדח טקסיד וא ,ןיקת אל טקסיד תסנכה רשאכ וא ,טקסיד וכותב

 .טומריפ ךילהת וילע עצוב אל ןיידע

 8, 8, 6 :היעבב הלקתנ איה ןנוכ הזיאב העידומ תכרעמה

 ומוקמל טקסידה תא סנכה .א :ןורתפ

 .ןנוכה חירב תא רוגס .ב

 .א תואה לע שקה .ג

 אל רשא שדח טקסידב רבודמש הארנכ ,הרתפנ אל היעבה םא .ד

 .רחא סנכהו טקסידה תא אצוה הזכ הרקמב .טומריפ רבע
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 שחודמ קתחסדמ6ד םאתסת טתודזא6 כתזעמ 8 :העדוה .2

 הטסתד  הדתצ בז (1סאסתפ) ?

 .ןגומ טקסיד לע ךמסמ בותכל ןויסינ :הביס

 קר תירשפאש ךכ הנגה תורשפא תמייק פייט לש תוטסקב ומכ טקסידב

 .ונממ האירק

 :ןורתפ

 - 'א ןורתפ

 .רחא טקסידב טקסידה תא ףלחה .א

 .א תואה לע שקה .ב

 - 'ב ןורתפ

 .הנגהה תיוות תא רסה .א

 .םיטקסיד יגוס ינש םימייק

 .ק5 יבשחמל שמשמה ןטק טקסידו 26 יבשחמל שמשמה לודג טקסיד

 :לודג טקסידמ הנגה תרסה

 רסה ,הקבדמ תקבדומ טקסידה לש ןותחתה ילאמשה קלחב

 .התוא

 :ןטק טקסידמ הנגה תרסה

 .רוחש גתמ אצמנ ,טקסידה לש ןותחתה ילאמשה קלחב

 .ןטק רוח הלגתיש ךכ ותוא םרה

 .ןנוכל טקסידה תא רזחה .ב

 א שקה .ג

 בוזעל [-] ,םוקמ יוניפל <-- :טילקתב םוקמ ןיא :העדוה .3

 רשאכ 811+ק2 וא ,ע10 םישקמה יד: לע ךמסמ לש הרימש ןויסנ :הביס

 .וילע םוקמ דוע ןיאו אלמ טקסידה
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 .[-] שקמ לע שקה ךמסמה תא רומשל ךנוצרב ןיא םא .א :ןורתפ

 .גאדמא שקמ לע שקה ךמסמה תא רומשל ךנוצרב םא .ב

 רשא ,ליעפה ןנוכה רפסמ תא שקה "ןנוכ לש ןכות" הלאשל .ג

 .ךמסמה תא רומשל תיסינ וילע

 ךמסמה רובע םוקמ תונפל ידכב .טקסידהמ םיכמסמ קוחמל ךילע .ד

 .ל"נה

 .דוע םהל קוקז ךניא רשא םיכמסמ קחמ

 .(ג גוסמ םיכמסמ) יוביג יכמסמ קוחמל יוצר

 .הרימשה תא עצבל ידכב [-] שקמ לע שקה .ה

 ךילהתה לע רוזחל ךילע אה: ,העיפומו תרזוח העדוהה םא .ו

 .טקסידב םוקמ קיפסמ ןיא ןיידעש ןויכמ בוש

 טילקתב םוקמ ןיא :העדוה .4

 .אלמ טקסיד לא (ע1) טילקת ןכותמ ךמסמ תקתעה ןויסנ :הביס

 :תונורתפ

 - 'א ןורתפ

 .[-] שקמ לע שקה .א

 .הלאכ שי םא טקסידהמ םירתוימ םיכמסמ קחמ .ב

 .תינש הקתעהה ךילהת לע רוזח .ג

 - 'ב ןורתפ

 [-] שקמ לע שקה .א

 .רחא טקסידב טקסידה תא ףלחה .ב

 .הקתעהה ךילהת לע רוזח .ג
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 םייק רבכ :העדוה .5

 רבכ רשא טקסיד לא (21) טילקת ןכותמ ךמסמ תקתעה וןויסי) :הביס

 .הזכ םשב ךמסמ וב

 :תונורתפ

 - 'א ןורתפ

 .[-] שקמ לע שקה .א

 .טקסידהמ ךמסמה תא קחמ .ב

 .לוצרה ךמסמה תא בוש קתעה .ג

 .ךמסמה תא קוחמל ךנוצר ןכא יכ אדוו ,הקיחמה םסרטב ;הרהזא

 - 'ב ןורתפ

 .[-] שקמ לע שקה .א

 .רחא טקסיד סנכה .ב

 .(ק1) הקתעהה תלועפ תא בוש עצב .ג

 - 'ג ןורתפ

 .[-] שקמ לע שקה .א

 םייק

 ,רחא םש ךמסמל תתל גאד םעפה .(ת1) הקתעהה תלועפ לע רוזח .ב

 .טקסידב םייק אל רשא

 יאר בתככ הארנו ךפהתה ךמסמה :היעב .6

 1ז/7+(ינמי)511197  םישקמה לע תועטב תשקה :הביס
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 םעפו ןימ* דצב םעפ 5111ע7 שקמ עיפומ םישקמה חולב יכ בל םיש :ןורתפ

 .לאמש דצב

 ךסמה תא ךופהל ידכב | 411+(ילאמש)5711א7 םישקמה לע שקה

 .הרזח

 (תרחא הדוקפ לכ וא ללמ ,[+] ,םיצח) ךיתושקבל הבוגת ןיא :היעב .7

 :ךכל תוביס יתש ונכת* :הביס

 .תקלוד אז ת1-1000% תרונ .א

 .בוש הסנו התוא הבכ :ןורתפ

 .חיש-ודה תרושב איהש לכ העדוה המושר .ב

 תודוקפל ביגהל ןכומ לימדרווה ןיאו תרחא הדוקפל תסנכנ

 .וז הדוקפ םייסת םרטב תופסונ

 .בוש הסנו רתוי וא תחא םעפ [-] שקמ לע שקה :ןורתפ



 סקדניא

+ 
 פ 95 ,תורוש ןוזיא

 66 ,תואקספ דוחיא

 108 ,(4.5) הספדה תוכיא

 116 ,(4.18) הספדה תוכיא

 12,30,41,177,189 ,תילגנא

 ב

 283 ,תילגנאב תוא לדוג

 275 ,תספדמב תוא לדוג

 305 ,םוצמצ םרוג

 180 ,(ךמסמ גוס) יוביג

 זר
 303 ,(הספדה תעב) םיעטק לע הנגה

 34,66 ,(יוביע) השגדה

 90,103 ,הספדה

 181 ,(ךמסמ גוס) הספדה

 51 ,ללמ תפסוה

 146 ,הלבטב תודומע תפסוה

 51 ,הרוש תפסוה

 141 ,הלבטב תורוש תפסוה

 306 ,תטפדמב ריינ תזזה

 293 ,םילמ תפלחה

 189,312 ,45011 -ל לימדרוו ךמסמ תבסה

 313 ,לימדרוול 45611 ךמסמ תבסה

 73,143 ,םיעטק תרבעה



""-|-הה
 וו ו '"

 187 ,םיכמסמ תקתעה

 173 ,לגרס תקתעה

 70 ,םיעטק תקתעה

 11 ,הספדה תקספה

 236 ,הצצה

 83 ,ךמסמ תבחרה/תרצה

 144 ,הלבט תרצה

 146 ,הלבט תבחרה

 299 ,תספדמ תמאתה

 ב
 316 ,ןולימדרוו

 ור
 299 ,תוספדמ ףוליח

 293 ,הלימ שופיח

 293 ,ללמ תפלחהו שופיח

 101 ,םידומעל ךמסמ תקולח

 .וכ
 134 ,הלבטל רוטלובט

 122 ,תואלבט

 ו

 112 ,(1א/120%7) אוב:

 313 ,(םאקסַתַד) אוצ>

 12 ,לימדרוומ האיצי

----------ר
 ץ-



= 
 152 ,תורתוכ

 93,289 ,הקספ תסינכ

 304 ,םירוטב ללמ תביתכ

2 
 261 ,ןוקיסקל

 .זכ
 308 ,תוקבדמ

 50 ,הלמ תקיחמ

 184 ,ךמסמ תקיחמ

 140 ,הלבטמ ןותנ תקיחמ

 51,72 ,(עטק) הרוש תקיחמ

 142 ,(הלבטמ) תורוש תקיחמ

 192,209 ,(הנכה) גוזימ

 198,214 ,(ךילהתה) גוזימ

 227 ,(םיאנת) גוזימ

 261 ,םיחנומ ןולימ

 285 ,ףוקימ

 49,65,150 ,זוכרמ

 28,29 ,הדובע ךסמ

 106,111 ,(4.5 הסריג) הספדה ךמסמ

 114,117 ,(4.18 הסריג) הספדה ךמסמ

 108,189 ,(4.5 הסריג) תכרעמ ךמסמ

 115,119,189 ,(4.18 הסריג) תכרעמ ךמסמ

 193 ,דלש ךמסמ

 193 ,תינבת ךמסמ

 240,312 ,(4.5) לח/[1ק 15 ךמסמ



 243,312 ,(4.18) טבת ב15 ךמסמ

 182 ,(ךמסמ גוס) תכרעמ

 194 ,הנתשמ

 .ב
 306 ,תספדמב רינ תזזה) ריינ

 91 ,דומיע ינותנ

4=[ 
 275 ,תויתוא יגוס

 180 ,םיכמסמ יגוס

 52,84 ,הקספ רודיס

 39 ,םאדמת ןמיס

 97 ,םידומע רורפס

 30,50 ,(1א5/ת₪ע) ןמס

 182 ,(ךמסמ גוס) הירפס

 53,134,169 ,לגרס

 .ש

 108,116 ,םיקתוע

 45 ,ךמסמ תביזע

 34,66 ,(השגדה) יוביע

 101 ,(םידומעל ךמסמ תקולח) דומיע

 102 ,יתוכאלמ דומיע

 26 ,הכירע

 194 ,ךרע



= 
 66 ,תואקספ לוציפ

 184 ,(ךמסמ םש) םיכמטמ לע תולועפ

 239 ,םירטמרפ

 .בש
 51,68 ,העיבצ

 287 ,יליע ןויצ

 287 ,יתחת וויצ

 .ּש
 34,39,49,50 ,יתחת וק

 209 ,םינותנ +צבוק

 .ה

 180 ,(ךמסמ גוס) ליגר

 94,302 ,(תספדמב) תורוש חוויר

 .\ע
 81 ,(ללמ תזזה) םיינמי םיילוש

 170 ,(העיבק) םילאמשו םיינמ* םיילוש

 28,29 ,חיש-וד תרוש

 28,35 ,עדימ תרוש

 28,29 ,לגרס תרוש

 65 ,חוור תרוש

 288 ,םיכמסמ בוליש

 138 ,הלבטב ןותנ יוניש



 186 ,ךמסמ גוס יוניש

 185 ,ךמסמ םש יוניש

 297 ,ינוציח תוריש

 184 ,(םיכמסמ לע תולועפ) ךמסמ םש

 27 ,(םיללכ) ךמסמ םש

 43 ,הרימש

 255 ,תיטמוטוא הרימש

 12,30,41,177,189 ,(יוניש) הפש

 .צר
 301 ,הרקב ות

 95,284 ,ליבומ ות

 263 ,ההזמ ות

 262 ,דחוימ ות

 211 ,דירפמ ות

 195 ,םחות ות

 25,46,179 ,טילקת ןכות

 233 ,םיכמסמ קוית

 50 ,הלמ ןוקית

 227 ,גוזימל םיאנת

 10 ,ישאר טירפת

 120 ,(הספדה ןמזב) תולקת

 232 ,(גוזימ ןמזב) תולקת

 * 329 ,(הדובע ןמזב) תולקת

 53 ,תואקספ-תת



 :זבילבויבצן2כבו:כ וכיויקקוכ

 38 ,סדתת+עק1 | 35 ,5פח1תל+ת1 | 56,138,169 ,11+91 | 1,173,187 1

 | 44 ,הז/+ק2 | 68 ,2

 | | 289 ,א11+93 | 78,103 3

 | | 288  ,ה1/ץ+98 | 51,68 8%

5 52,83 | 810+95, 286 | | 
 | | 312 ,117+ע6 | 68 ,6

 92,078+77 | 283 ,51107+ע7 | 101 ,1/1+ק7 | 39,65,150,158 ,7

8, 293 | 4111+98, 270,316 | | 

 | | 26,85 311, +ע9 | 75.93,290 ,9

| | | 236 +0 8 



 "לימדרוו םילילמתה דבעמ לש ימצע דומיל"
 תורעפאה תא שמתשמל תתל דעוימ
 ןפוא תא אלמו ימצע ןפואב דומלל
 תואסרינ לימדרווב שומישהו הלעפהה
5. 
 דמולה תא בתנמו ירלודומ וניה ךירדמה
 םילינרת תועצמאב דבכה לא לקה ןמ
 .הרזחל םיל'גרתו םירותפ

 ,םירפו'צ םינחינ ארוקה תוחונל
 עיגדמ יובחמה .תורהזא ףאו תוצלמה
 ,דרעמב "לימדרוז'ב שומישה ןפוא תא
 .םיכמסמ תקפהלו םיבתכמ תביתכל

 ,דוהימע יפד הכרעו הבתכ
 .סקס רהז תיחנהב

 הקרדהה זברמ - טטקס תאצוה =

 :קוויש |
 .03-731 תו ו

 מ"עב ימע-דוה
 | 0527541207 הילצרה 6108 .ד.ת |


